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АНОТАЦІЯ 

Костенко С.К. Організаційно-правовий статус Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

12.00.10 «Судоустрій, прокуратура та адвокатура» (081 – Право). – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2020. 

Дисертація присвячена вивченню загальних теоретичних напрацювань, а також 

отриманню нових теоретичних знань, пов’язаних із з’ясуванням правового статусу 

нового для правової системи України державного інституту – Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів (далі – Комісія). Крім того, метою дослідження є 

розробка на основі вказаних напрацювань та знань конкретних науково-практичних 

рекомендацій, призначенням яких є вирішення великого обсягу висвітлених 

недоліків у правому статусі та діяльності Комісії. Зроблено висновок, що 

суперечливість і неповнота законодавства, яке регулює правовий статус цього 

органу, гальмують реформування прокуратури, не забезпечують відкритості 

процесу формування прокурорського корпусу та, відповідно, підвищенню 

ефективності діяльності органів прокуратури.  

В дисертації, в тому числі на підставі ґрунтовних емпіричних досліджень, 

проведених у діяльності Комісії в період з квітня 2017 року до серпня 2019 року, 

акумульовані основні проблемні питання, які мають бути вирішені для того, щоб 

Комісія отримала можливість ефективно вирішувати покладені на неї завдання.  

Дана праця містить положення, в яких дістали подальшого розвитку та 

розкриваються поняття органу державної влади та системи правосуддя і можливість 

застосування цих понять до визначення Комісії. Вперше визачені ознаки Комісії, за 

якими вона є органом прокурорського врядування та які її відрізняють від органів 

прокурорського самоврядування; мета, завдання і функції Комісії та їх 

співвідношення із проблемою досягнення європейських стандартів незалежності 

прокурорів; досвід роботи аналогів Комісії в інших країнах, їх компетенцію, 

особливості формування й система повноважень, позитивні аспекти функціонування 

подібних органів, які можуть бути запроваджені у вітчизняну практику; існуючі 
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недоліки стосовно правового забезпечення функціонування Комісії; структура 

правового статусу Комісії та її членів, їх елементи; завдання даного інституту у 

процесі формування прокурорського корпусу, його компетенція, коло повноважень, 

основні недоліки в його діяльності; модель оптимальної взаємодії Комісії з іншими 

органами публічної влади, її реальне становище в системі останніх; порядок 

формування зазначеного державного інституту; специфіка оскарження актів, дій чи 

бездіяльності Комісії.  

Комісія розглядається як новий елемент в державному механізмі стримувань і 

противаг та незалежний суб’єкт адміністрування системи прокуратури наряду з 

такими суб’єктами як прокурори, які займають адміністративні посади, та органи 

прокурорського самоврядування. Комісію визначено як національну організаційно-

правову модель органу прокурорського врядування, який має специфічні ознаки з 

огляду на статус аналогічних органів в державах-членах Ради Європи, з правових 

систем яких був реципований даний інститут, а також з урахуванням особливостей 

вітчизняної правової системи. Зроблений історіографічний аналіз законодавчих 

ініціатив, які передували запровадженню Комісії в діючому Законі України «Про 

прокуратуру», а також досліджений статус та окремі аспекти діяльності відповідних 

органів у Франції, Італії, Іспанії, Болгарії та Молдові, узагальнений стан наукової 

дискусії, яка точиться останні два десятиліття в закордонних наукових колах щодо 

різних моделей та правових механізмів адміністрування системи правосуддя. 

Генезис у вітчизняній правовій системі такого інституту як Комісія 

прослідковано від аналогічних за своєю правовою природою інститутів, які 

з’явились в 1883 році у Франції для адміністрування органів судової влади, а потім 

поширились у більшості країн Європи, зазнавши суттєвої модифікації на 

національному підґрунті. Ці інститути згодом розповсюдили свою юрисдикцію не 

тільки на суддів, а і на прокурорів, оскільки останні вважаються представниками 

системи правосуддя. Узагальнені дані щодо органів прокурорського самоврядування 

та врядування країн-членів Ради Європи, та зроблено висновки щодо того на скільки 

їх загальним рисам відповідають існуючі в Україні органи прокурорського 

самоврядування та врядування.  
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На підставі зазначених досліджень, вперше сформульовано основні ознаки 

органів прокурорського врядування в Україні, зокрема, встановлено, що ці органи є 

органами державної влади; склад органів врядування формується із застосуванням 

механізмів прокурорського самоврядування, проте не в повному обсязі, в той же час 

прокурори, обрані прокурорами, у їх складі мають становити більшість; робота в 

складі органів врядування здійснюється на постійні основі з дотриманням 

законодавчих вимог щодо несумісництва і несуміщення та оплачується за рахунок 

коштів державного бюджету; органи врядування та їх члени в своїй діяльності 

незалежні від органів прокурорського самоврядування та будь-яких інших органів та 

посадових осіб, в тому числі тих, які беруть участь в їх формуванні; головна 

відмінність у компетенції і водночас головний взаємозв’язок між органами 

прокурорського самоврядування та врядування є передача державою повноважень 

прокурорському корпусу брати участь у формуванні складу органів державної влади 

зі спеціальною компетенцією – органів прокурорського врядування. Завдання 

останніх полягає в тому, що саме органи врядування зі свого боку формують 

прокурорський корпус шляхом здійснення добору, розгляду справ щодо 

дисциплінарної відповідальності та оцінювання прокурорів. 

Наразі єдиним органом прокурорського врядування в Україні є Комісія, проте 

така організаційно-правова модель органу прокурорського врядування не 

застосовується в жодній державі-члені Ради Європи, має суттєві недоліки та 

підлягає подальшому реформуванню.  

Для з`ясування шляхів подальшого реформування, з огляду на те, що за своєю 

правовою природою інститути прокурорського врядування та самоврядування 

найбільш близькі до відповідних суддівських інститутів, узагальнені та 

охарактеризовані найбільш визначні ознаки судових рад згідно висновків 

Консультативної ради європейських суддів. В той же час, виділені специфічні 

ознаки статусу прокурорів порівняно зі статусом суддів, які не дозволяють 

здійснити екстраполяцію в повному обсязі правового регулювання питань кар’єри 

суддів на прокурорів.  
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Встановлено, що завданням Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів є забезпечення формування прокурорського корпусу, а ціллю – 

досягнення таких характеристик зазначеного корпусу, як високопрофесійність та 

доброчесність.  

У роботі надано визначення низці понять, які мають важливе значення для 

дослідження правового положення Комісії, а також на їх підставі вперше 

сформульоване визначення самої Комісії – це незалежний, колегіальний, постійно 

діючий орган державної влади та прокурорського врядування в системі правосуддя, 

який, відповідно до повноважень, передбачених Законом, забезпечує формування 

доброчесного і високопрофесійного прокурорського корпусу та досягнення в 

інтересах суспільства оптимального балансу між незалежністю, ефективністю, 

підзвітністю та відповідальністю прокурорів шляхом їх добору, оцінювання, 

переведення, звільнення з посад та здійснення щодо прокурорів дисциплінарного 

провадження. 

Обґрунтовано, що Комісія є державним органом, проте в цьому статусі 

виступає не тільки елементом державного апарату, а входить до системи іншого 

порядку – системи правосуддя. Це вдалося зробити завдяки тому, що запропоновано 

вирішення наукової проблеми із визначення поняття системи правосуддя виходячи 

не з того, що правосуддя є функцією судів, а виходячи з основного призначення 

специфічних соціальних інститутів та правових норм, яке полягає у досягненні 

справедливого судочинства. З тих теоретичних позицій з’ясовано, що органи і 

установи з формування професійного корпусу суддів, прокурорів та адвокатів 

являються складовими системи правосуддя. Оскільки завданням Комісії є 

формування прокурорського корпусу, вона є органом цієї системи. Теоретичне 

обґрунтування статусу Комісії як органу системи правосуддя дозволило в 

подальшому здійснити наукову розробку компетенції Комісії, виходячи з норм 

статті 131 Конституції України, за якою відповідно до закону в системі правосуддя 

утворюються органи та установи для забезпечення добору прокурорів, їх 

професійної підготовки, оцінювання, розгляду справ щодо їх дисциплінарної 

відповідальності.  
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Надано визначення компетенції, здійснено класифікацію повноважень 

Коміцсії за критерієм напрямків її діяльності (функціями) та виділено кадрово-

управлінські та юрисдикційні повноваження.  

Щодо першої групи повноважень запропоновано перегляд існуючої 

національної моделі добору прокурорів з метою підвищення її ефективності; 

сформульовано основні засади створення системи оцінювання прокурорів в Україні; 

надано конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавчої регламентації 

повноважень Комісії щодо переведення та звільнення прокурорів, при вирішенні 

питань про призначення та звільнення Генерального прокурора.  

За результатами дослідження другої групи повноважень Комісії 

(юрисдикційних) запропоновано шляхи вирішення проблеми щодо виконання вимог 

Конституції України зі створення відповідно до закону органу для забезпечення 

розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності прокурорів. З урахуванням 

результатів теоретичних розробок стадій дисциплінарного процесу та 

дисциплінарного провадження, за кожною стадією проаналізовано недоліки чинного 

законодавчого врегулювання діяльності Комісії та обґрунтовано можливість 

закріплення за Комісією повноважень з розгляду справ щодо дисциплінарної 

відповідальності прокурорів в якості стадії дисциплінарного провадження.  

Ключові слова: правовий статус, система правосуддя, система прокуратури, 

прокурорське самоврядування, орган прокурорського врядування, Кваліфікаційно-

дисциплінарна комісія прокурорів, прокурорський корпус.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

SUMMARY 

Kostenko S.K. Organizational and legal status of the Qualifications and Disciplinary 

Commission of Public Prosecutors. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

Dissertation for obtaining the degree of the Ph.D in specialty 12.00.10 «Judiciary; 

Prosecution and Advocacy (Legal sciences)». – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, 2019. 

The dissertation research is devoted to the study of the general theoretical workings, 

as well as the acquisition of new theoretical knowledge related to the clarification of the 

legal status of the new state institute – the Qualifications and Disciplinary Commission of 

Public Prosecutors. In addition, the purpose of the study is to develop, on the basis of the 

aforementioned experience and knowledge, specific scientific and practical 

recommendations, the purpose of which is to resolve a large number of the deficiencies in 

the Commission's legal status and activities. It is concluded that the inconsistency and 

incompleteness of the legislation governing the legal status of this body hinder the reform 

of the prosecutor's office, do not ensure openness of the process of forming the 

prosecutor's corps and, accordingly, increase the efficiency of the activity of the 

prosecutor's bodies. 

The dissertation, including on the basis of thorough empirical research conducted in 

the work of the Commission from April 2017 to August 2019, has accumulated key issues 

that need to be addressed in order for the Commission to be able to effectively address its 

objectives.  

This paper contains provisions that raise issues such as: the notion of public 

authority and the justice system and the possibility of applying these concepts to the 

definition of the Qualifications and Disciplinary Commission of Public Prosecutors; the 

characteristics of the Commission, according to which it is a prosecutorial governing and 

which distinguish it from the prosecutorial self-government bodies; the purpose, tasks and 

functions of the Commission and their relevance to the problem of attaining European 

standards of prosecutor independence; experience of work of analogues of the 

Commission in other countries, their competence, peculiarities of formation and system of 

powers, positive aspects of functioning of similar bodies, which can be introduced into 
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domestic practice; existing shortcomings regarding the legal support for the functioning of 

the Commission; the structure of the legal status of the Commission and its members, their 

elements; the task of this institute in the process of forming the prosecutor's corps, its 

competence, the range of powers, the main shortcomings in its activity; model of optimal 

interaction of the Commission with other public authorities, its real position in the system 

of the latter; the order of formation of the said state institute; specifics of the appeal of 

acts, actions or inactivity of the Commission. 

The Commission is considered as a new element in the state mechanism of checks 

and balances and an independent entity of the administration of the prosecutor's office, 

along with such entities as prosecutors holding administrative positions and prosecutorial 

self-government bodies. The Commission is defined as a national organizational and legal 

model of the prosecuting governing, which has specific features in view of the status of 

similar bodies in the member states of the Council of Europe, from the legal systems of 

which the institute has been reciprocated, and also taking into account the peculiarities of 

the domestic legal system. Historiographical analysis of the legislative initiatives that 

preceded the introduction of the Commission in the current Law of Ukraine "On the 

Prosecutor's Office", as well as the status and specific aspects of the activities of the 

relevant bodies in France, Italy, Spain, Bulgaria and Moldova; a generalized state of the 

scientific debate that has been going on for the past two decades in foreign scientific 

circles about the different models and legal mechanisms for administering the justice 

system. 

The genesis in the domestic legal system of an institution such as the Commission 

was traced back to the similarly legal institutions that first emerged in France for the 

administration of the judiciary and then spread to most European countries on a national 

basis. These institutions subsequently extended their jurisdiction not only to judges, but 

also to prosecutors, since the latter are considered to be representatives of the justice 

system. Summarized data on prosecutorial and governing bodies of the Council of Europe 

member states are drawn, and conclusions are drawn about the extent to which their 

common features correspond to the existing prosecutorial and governing bodies in 

Ukraine. 
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Based on these studies, the main features of the prosecutorial governing bodies in 

Ukraine have been formulated, in particular, it has been established that these bodies are 

bodies of state power; the composition of the governing bodies is formed using the 

mechanisms of prosecutorial self-government, but not in full, although the prosecutors 

elected by the prosecutors must have a majority; work within the governing bodies is 

carried out on a regular basis in compliance with the legislative requirements for 

incompatibility and is paid for at the expense of the state budget; the governing bodies and 

their members in their activities are independent from the prosecuting authorities and any 

other bodies and officials, including those involved in their formation; The main 

difference in competence and at the same time the main relationship between the 

prosecuting governing and the governing bodies is the transfer of powers by the state to 

the prosecutorial corps to participate in the formation of the state authorities with special 

competence – the self-government bodies. The task of the latter is that it is the governing 

bodies themselves who form the prosecutorial corps through selection, review of 

disciplinary cases and evaluation of prosecutors. 

At present, the only prosecutorial governing body in Ukraine is the Commission, but 

such an organizational and legal model of the prosecutorial governing body is not 

applicable in any Council of Europe member state, has significant shortcomings and is 

subject to further reform. 

To clarify ways of further reform, given that by their legal nature prosecutorial and 

self-government institutions are closest to the respective judicial institutes, the most 

prominent features of the judicial councils are summarized and characterized, according to 

the findings of the Consultative Council of European Judges. At the same time, specific 

features of the status of prosecutors are highlighted in comparison with the status of 

judges, which do not allow extrapolation to the full extent of the legal regulation of judges' 

career issues for prosecutors. 

It was established that the task of the Qualifications and Disciplinary Commission 

of Public Prosecutors is to ensure the formation of the prosecuting corps, and the purpose 

is to achieve such characteristics of the said corps as high professionalism and good faith.  
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The paper defines a number of concepts that are important for the investigation of 

the legal status of the Qualifications and Disciplinary Commission of Public Prosecutors, 

and on the basis of the definition of the Commission – it is an independent, collegial, 

permanent body of state power and prosecutorial governing in the justice system, which, 

in accordance with the powers stipulated by the Law, ensures the formation of a good faith 

and highly professional prosecutorial corps and achieves in the interests of society an 

optimal balance between independence, efficiency, accountability and responsibility of the 

Public Prosecutors, selecting, evaluating, transferring, dismissing, and executing 

disciplinary proceedings against prosecutors. 

It is substantiated that the Commission is a state body, but in this status it acts not 

only as an element of the state apparatus, but is part of a system of another order – the 

justice system. This was done by proposing a solution to the scientific problem of defining 

the concept of the justice system, not on the basis that justice is a function of the courts, 

but on the basis of the specific purpose of specific social institutions and legal norms, 

which is to achieve fair justice. It is clear from those theoretical positions that the bodies 

and institutions for the formation of the professional corps of judges, prosecutors and 

lawyers are part of the justice system. As the task of the Commission is to form a 

prosecutorial corps, it is the body of this system. The theoretical substantiation of the 

status of the Commission as an organ of the justice system allowed to further carry out the 

scientific development of the competence of the Commission, based on the norms of 

Article 131 of the Constitution of Ukraine, according to which, according to the law, 

bodies and institutions are formed in the justice system to ensure the selection of 

prosecutors, their professional review, evaluation regarding their disciplinary 

responsibility. 

The definition of competence was given, the powers of the Qualifications and 

Disciplinary Commission of Public Prosecutors were classified according to the criteria of 

its activities (functions) and the staffing-management and jurisdictional powers were 

allocated.  

Concerning the first group of powers, a revision of the existing national model of 

prosecutor recruitment was proposed in order to increase its effectiveness; the basic 
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principles of creation of the system of evaluation of prosecutors in Ukraine are formulated; 

specific proposals were made to improve the legislative regulation of the powers of the 

Commission to transfers and dismiss prosecutors when deciding on the appointment and 

dismissal of the Attorney General.  

According to the results of the study of the second group of powers of the 

Commission (jurisdictional), the ways to solve the problem of fulfilling the requirements 

of the Constitution of Ukraine according to the law to create a body for ensuring the 

consideration of cases of disciplinary responsibility of prosecutors were proposed. Taking 

into account the results of the theoretical developments of the stages of the disciplinary 

process and disciplinary proceedings, the deficiencies of the existing legislative regulation 

of the Commission activity are analyzed for each stage and the possibility of securing the 

powers of the prosecutors' disciplinary responsibility in the disciplinary responsibility of 

the Commission is substantiated. 

Key words: legal status, system of justice, system of prosecutor's office, 

prosecutor's self-government, body of prosecutor's governing, Qualifications and 

Disciplinary Commission of Public Prosecutors, prosecutor's corps. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження полягає у необхідності 

комплексного наукового вивчення проблем організації й діяльності нового для 

правової системи України державного інституту – Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів (далі – Комісія). 

Запровадження в Україні демократичних принципів управління державою, 

розвиток теорії розподілу державної влади за напрямками діяльності (функціями) 

державних органів і, у зв’язку з чим, виникнення системи «стримувань і противаг», 

призвело до створення нових самостійних спеціалізованих органів, здійснюючих 

державне управління у певній сфері (галузі) суспільних відносин, діяльність яких 

регулюється спеціальними законами. До таких органів в системі правосуддя 

відноситься Вища рада правосуддя (далі – ВРП) та Вища кваліфікаційна комісія 

суддів України (далі – ВККС), а також Комісія, метою діяльності якої є формування 

доброчесного та високопрофесійного прокурорського корпусу в Україні.  

Гострий суспільний запит на докорінні перетворення в діяльності прокуратури 

України у напрямку служіння інтересам суспільства, захисту прав і свобод 

громадян, став основною причиною створення органу, який взяв би на себе основну 

відповідальність за формування доброчесного та високопрофесійного 

прокурорського корпусу. Виникнення Комісії в Україні стало кроком вперед на 

шляху реалізації демократичного порядку формування останнього. Впровадження 

такого незалежного органу в державно-правову систему України вимагає ретельної 

розробки його цілей та завдань, функцій, місця в державному механізмі і порядку 

взаємодії з органами публічної влади. Оскільки він є реципованим із зарубіжного 

досвіду, необхідно враховувати історичний досвід і сучасну практику діяльності 

аналогічних органів в інших країнах. Вищі ради магістратури, Вищі судові ради, 

Вищі ради прокурорів та інші зарубіжні аналоги Комісії вже тривалий час 

виступають гарантом незалежності прокурорів та є органами, що формують 

прокурорський корпус у Франції, Італії, Молдові, Болгарії та інших країнах. 
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Для вивчення певних загальнотеоретичних аспектів предмету дослідження 

використовувались роботи таких вчених як В.Б. Авер’янов, С.С. Алексеєв,  Л.С. 

Анохіна, В.С. Бігун, Ю.П. Битяк, Н.А. Богданова, І.С. Гриценко, Р.Є. Гукасян, А.М. 

Колодій, Н.С. Кузнецова, Б.М. Лазарев, Д.В. Луняченко, В.К. Мамутов, М.Н. 

Марченко, Л.П. Піддубна, С.П. Погребняк, О.Ф. Скакун, Б.П. Футей,  М.Д. 

Шиндяпина та інших. З метою дослідження питань, які безпосередньо пов’язані із 

правовим статусом Комісії, використані наукові праці таких вітчизняних вчених як 

О.В. Гончаренко, А.П. Горзов, О.О. Долгий, С.В. Ківалов, І.М. Козьяков, А.В. 

Лапкін, О.М Литвак, А.М. Мудров, І.В. Назаров, І.В. Озерський,  С.В. Подкопаєв, 

Ю.Є. Полянський, С.В. Прилуцький, В.В. Стеценко та інших, а також зарубіжних 

вчених – Ніно Гарупа (Nino Garoupa),Том Гінсбург (Tom Ginsburg), Джон Аденітайр 

(John Adenitire), Даніела Піана (Daniela Piana), Міхал Бобек (Michal Bobek), Девід 

Косар (David Kosař) та інших.  

В той же час, правове становище Комісії вимагає наукового вивчення з 

урахуванням особливостей національної правової системи. Комплексного та 

фундаментального дослідження її правового статусу не проводилося як на етапі 

впровадження цього інституту, так і після початку його діяльності, що стало однією 

з причин суттєвих недоліків реалізації правосуб’єктності Комісії, статусу її членів, 

здійснення повноважень тощо. Суперечливість і неповнота законодавства, яке 

регулює правовий статус Комісії, гальмують процес реформування прокуратури, не 

забезпечуює досягнення цілей із формування доброчесного та високопрофесійного 

прокурорського корпусу. 

Одним з наслідків неналежного стану законодавчого врегулювання правового 

статусу Комісії стало припинення її діяльності 25 вересня 2019 року відповідно до 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

першочергових заходів із реформи органів прокуратури» № 113-IX від 19 вересня 

2019 року та введення перехідного періоду до 01 вересня 2021 року, після якого 

діяльність Комісії (або аналогічного до неї за правовим статусом органу) має бути 

відновлена. В той же час, в даній дисертації акумульовані основні проблемні 

питання, які мають бути вирішені для того, щоб в майбутньому Комісія мала 
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можливість ефективно вирішувати покладені на неї завдання. Крім того, вирішення 

висвітлених проблем відповідатиме міжнародно-правовим зобов’язанням України, 

які випливають з її членства в Раді Європі, та євроінтеграційному 

зовнішньополітичному курсу нашої держави, закріпленому в статтях 5, 102, 116 

Конституції України.  

Усі перелічені вище положення, відсутність цілісних, системних монографічних 

розробок з питань статусу Комісії обґрунтовують актуальність теми цієї наукової 

праці.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження відповідає основним засадам, викладеним у Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки, 

затвердженій Указом Президента України № 276/2015 від 20 травня 2015 року, а 

також відповідає бюджетній темі «Теорія та практика адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01), яка досліджується на юридичному 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка з 01 січня 

2016 року по 31 грудня 2020 року. 

Тему дисертації затверджено рішенням Вченої ради юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 3 від 

23 жовтня 2017 року).  

Мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта 

дослідження. Метою дисертаційної роботи є: а) науковий аналіз статусу Комісії, 

виокремлення й вивчення його структурних елементів; б) визначення й 

обґрунтування місця цього інституту в системі державної влади, оптимального 

обсягу його повноважень; в) сформування теоретично обґрунтованих висновків 

щодо поняття Комісії, її мети, завдання, функцій, компетенції, повноважень та форм 

діяльності; г) опрацювання пропозицій по вдосконаленню структури цього органу, 

порядку формування й оптимізації його компетенції та повноважень, розробка 

рекомендацій щодо змін й доповнень до Закону України “Про прокуратуру” та 

інших законодавчих актів, що стосуються порушеної проблеми, ґ) надання 

рекомендацій щодо практичного удосконалення діяльності Комісії.  
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Поставлена мета обумовила вирішення наступних завдань: 

– з’ясувати поняття органу державної влади, системи правосуддя, органу 

прокурорського врядування та можливість застосування цих понять до визначення 

Комісії; 

– виокремити ознаки Комісії, які її відрізняють від органів прокурорського 

самоврядування та розмежувати поняття цих органів та органів прокурорського 

врядування; 

– визначити мету, завдання і функції Комісії та їх співвідношення із проблемою 

досягнення європейських стандартів незалежності прокурорів;  

– вивчити відповідне законодавство й досвід роботи аналогів Комісії в інших 

країнах, їх компетенцію, особливості формування й систему повноважень, і 

виокремити позитивні елементи щодо функціонування подібних органів з метою 

запровадження у вітчизняну практику; 

– прослідкувати генезис Комісії та історіографію становлення цього інституту в 

законодавстві України;  

– проаналізувати законодавство України з метою виявити існуючи недоліки 

стосовно правового забезпечення функціонування Комісії і внести пропозиції по їх 

усуненню; 

– визначити організаційно-правову структуру Комісії та статусу її членів, 

розглянути їх елементи; 

– дослідити місце даного інституту у процесі формування прокурорського 

корпусу, окреслити його компетенцію, коло повноважень та здійснити їх 

класифікацію, назвати основні недоліки в його діяльності, надати пропозиції по 

розробці процедури використання потенціалу такого органу в повному обсязі; 

– розробити модель оптимальної взаємодії Комісії з іншими органами 

державної влади у процесі здійснення її діяльності, охарактеризувати її реальне 

становище в системі останніх; 

– проаналізувати порядок формування зазначеного державного інституту, 

запропонувати найбільш оптимальну модель його складу, вимоги до членів, до 

обсягу їх прав та обов'язків; 
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– дослідити специфіку оскарження актів, дій чи бездіяльності Комісії.  

Об'єктом дослідження є відносини, що виникають у зв`язку з забезпеченням 

Комісією формування прокурорського корпусу, вирішенням нею питань добору, 

оцінювання, переведення, звільнення прокурорів з посад та здійснення щодо них 

дисциплінарного провадження, а також інших питань, віднесених до її компетенції.  

Предметом дослідження виступають юридична природа, мета, завдання, 

функції, компетенція, нормативне регулювання, організація діяльності, структура й 

повноваження Комісії.  

Методи дослідження. Методологічною основою дисертації є наукові методи, 

що ґрунтуються на вимогах об’єктивного та всебічного аналізу правових явищ. Для 

досягнення поставленої мети дослідження застосовано методи: діалектичний, 

історичний, формально-логічний, системно-структурний, порівняльно-правовий, 

системного аналізу та інші. Підґрунтям дослідження виступає діалектичний метод 

пізнання, відповідно до якого проблеми, що вирішуються в дисертації, 

розглядаються в єдності їх соціального змісту та правової форми. Історичний метод 

застосовується при дослідженні найголовніших інститутів та принципів формування 

органів прокурорського врядування та аналогів Комісії минулого та відображення їх 

ознак сьогодні. Системно-структурний метод і системний аналіз сприяли 

виробленню понять “система правосуддя ” та “Комісія”, визначенню їх основних 

елементів та системоутворюючих зв’язків. Ці методи також дозволили 

охарактеризувати окремі ознаки елементів досліджуваного явища і його місце в 

державному механізмі. Застосування порівняльно-правового методу дозволило 

проаналізувати способи законодавчого врегулювання діяльності Комісії у 

порівнянні з іноземними правовими аналогами. Вимоги формальної логіки щодо 

послідовності, визначеності, несуперечності й обґрунтованості суджень були 

дотримані при формулюванні висновків і пропозицій відповідно до мети 

дослідження.  

Емпірично-правова база дисертаційного дослідження складається з 

узагальнених статистичних даних про результати діяльності Комісії, аналізу 

законодавства, нормативних актів та рекомендацій європейських інституцій, 
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нормативних та індивідуальних правових актів Комісії, вивчення рішень ВРП та 

судових рішень, насамперед Великої Палати Верховного Суду (далі – Велика 

Палата), які приймались у зв’язку з розглядом скарг на акти, дії чи бездіяльність 

Комісії. Застосовувався такий метод емпіричного дослідження як анкетування, в 

ході якого з актуальних питань діяльності Комісії були опитані кандидати на посаду 

прокурора та діючі прокурори.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що уперше в 

Україні проведено комплексне дослідження теоретичних засад правового статусу 

Комісії. З урахуванням особливостей національної правової системи України та 

європейських стандартів незалежності прокурорів сформульовані цілі, завдання та 

функції Комісії, що повинні нею виконуватися, визначено її місце в державному 

механізмі стримувань та противаг, системі державних органів та системі 

правосуддя, проаналізовані проблеми організації діяльності й основні напрямки 

оптимізації роботи.  

Дисертація містить низку суттєвих висновків, що випливають із процесу 

дослідження. При цьому  

уперше:  

– на монографічному рівні досліджено правовий статус Комісії на надано її 

визначення – це незалежний, колегіальний, постійно діючий орган державної влади 

та прокурорського врядування в системі правосуддя, який, відповідно до 

повноважень, передбачених Законом, забезпечує формування доброчесного і 

високопрофесійного прокурорського корпусу та досягнення в інтересах суспільства 

оптимального балансу між незалежністю, ефективністю, підзвітністю та 

відповідальністю прокурорів шляхом їх добору, оцінювання, переведення, 

звільнення з посад та здійснення щодо прокурорів дисциплінарного провадження; 

- розмежовано поняття органів прокурорського самоврядування та органів 

прокурорського врядування та з’ясовано основні відмінні ознаки останніх, до яких 

віднесено наступні: ці органи є органами державної влади; їх склад формується із 

застосуванням механізмів прокурорського самоврядування, проте не в повному 

обсязі, в той же час прокурори, обрані прокурорами, у їх складі мають становити 
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більшість; робота в складі органів врядування здійснюється на постійні основі з 

дотриманням законодавчих вимог щодо несумісництва і несуміщення та 

оплачується за рахунок коштів державного бюджету; органи врядування та їх члени 

в своїй діяльності незалежні від органів прокурорського самоврядування та будь-

яких інших органів та посадових осіб, в тому числі тих, які беруть участь в їх 

формуванні; головна відмінність у компетенції і водночас головний взаємозв’язок 

між органами прокурорського самоврядування та врядування є передача державою 

повноважень прокурорському корпусу брати участь у формуванні складу органів 

державної влади зі спеціальною компетенцією – органів врядування. Завдання 

останніх полягає в тому, що саме органи врядування зі свого боку формують 

прокурорський корпус шляхом здійснення добору, розгляду справ щодо 

дисциплінарної відповідальності та оцінювання прокурорів;  

– узагальнені найбільш визначні ознаки судових рад згідно висновків 

Консультативної ради європейських суддів (далі – КРЄС) та виділені специфічні 

ознаки статусу прокурорів порівняно зі статусом суддів, які не дозволяють 

здійснити в повному обсязі екстраполяцію організаційно-правових засобів 

вирішення питань кар’єри суддів на прокурорів;  

– охарактеризовано правове положення Комісії по відношенню до системи 

прокуратури, її структуру та правосуб’єктність Комісії як юридичної особи 

публічного права, визначено її ціль, завдання, функції, компетенцію та форми 

діяльності;  

– структуровано статус членів Комісії, розроблено й досліджено способи 

обмеження ризику тиску на них, перелік їх прав та обов'язків, гарантії їх 

незалежності, обмеження та заборони у діяльності та підстави припинення 

повноважень; 

– виокремлено й аргументовано основні групи повноважень Комісії: кадрово-

управлінські та юрисдикційні;  

– сформульовані пропозиції щодо оптимальної законодавчої моделі доступу до 

професії прокурора та реформування добору прокурорів в України, сформульовані 

засади створення системи оцінювання прокурорів та роль Комісії у цій системі, 
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висвітлено значення та зміст висновку Комісії щодо виконання Генеральним 

прокурором професійних обов’язків;  

– сформульовані пропозиції з віднесення публічності до принципів діяльності 

Комісії у дисциплінарному провадженні, визначення розгляду Комісією справи 

щодо дисциплінарної відповідальності прокурора як окремої стадії дисциплінарного 

провадження, створення у складі Комісії Служби інспекторів, підвищення вимог до 

оформлення дисциплінарних скарг, впровадження механізмів контролю за 

законністю рішень членів Комісії про відмову у відкритті дисциплінарного 

провадження, визначення переліку рішень Комісії в дисциплінарному провадженні 

та їх правових наслідків, удосконалення порядку застосування дисциплінарних 

стягнень;  

– проведено порівняльно- й історико-правове дослідження статусу Комісії та її 

зарубіжних аналогів у Франції, Італії, Іспанії, Молдові, Болгарії та інших країнах, 

визначено їх місце в системі державних органів. Крім того, прослідковано історію 

законопроектних робіт, які передували створенню Комісії;  

– внесено пропозиції щодо удосконалення порядку формування Комісії, 

обґрунтовано необхідність внесення змін до її складу, збільшення строку 

повноважень членів Комісії; 

– досліджено специфіку оскарження актів, дій та бездіяльності Комісії; 

– аргументовано доцільність розширення компетенції Комісії на 

спеціалізованих прокурорів в повному обсязі, надання їй повноважень у процедурі 

призначення на посаду Генерального прокурора та при оцінюванні прокурорів; 

– запропоновано відповідні зміни до Конституції України, до Закону України 

“Про прокуратуру”, Кримінального процесуального та Кримінального кодексів 

України.  

Удосконалено:  

– визначення державного органу – це орган державної влади або інший 

суб’єкт державних владних повноважень, якому їх надано для здійснення державних 

управлінських функцій від імені держави на підставі законодавства, та компетенція 

якого поширюється на всю територію України або на її окрему територію; 
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– визначення системи правосуддя – система судів (судова влада), система 

прокуратури та адвокатури, органи й установи з формування професійного корпусу 

та органи самоврядування представників системи правосуддя (суддів, прокурорів та 

адвокатів), органи фінансового та організаційного забезпечення судів, правові 

норми щодо статусу суддів, судоустрою, судочинства, а також організації і 

діяльності прокуратури та адвокатури; 

– перелік відмінних ознак професійного самоврядування прокурорів від інших 

форм їх професійної самоорганізації;  

– класифікація способів наділення суб’єктів владних повноважень державно-

управлінськими владними повноваженнями та її значення для статусу суб’єктів 

владних повноважень;  

– систематизація європейських стандартів незалежності прокурора за рівнями: 

1. Інституційна незалежність (зовнішній рівень). 2. Функціональна незалежність 

(внутрішній рівень), зокрема, виділено і охарактеризовано різновиди цих стандартів, 

які входять до відповідного рівня;  

– недоліки правового статусу Комісії в розумінні «органу, що здійснює 

функції суду» згідно практики Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) із 

застосування статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;  

– визначення структури дисциплінарного провадження щодо прокурорів.  

Дістали подальшого розвитку: 

– узагальнення стану наукової дискусії за кордоном щодо різних моделей та 

правових систем адміністрування судової влади;  

– пропозиції щодо збільшення переліку форм прокурорського самоврядування в 

Україні;  

– пропозиції щодо позбавлення ВРП повноважень щодо прокурорів;  

– класифікація та характеристика форм діяльності Комісії;  

– пропозиції щодо удосконалення діяльності Комісії при вирішенні питань про 

переведення прокурорів до органу прокуратури вищого рівня та про звільнення 

прокурорів.  
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Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що положення, 

отримані в результаті проведеного в дисертації дослідження, можуть бути 

використані: 

– у науково-дослідницькій роботі вчених, оскільки матеріали дисертації 

можуть стати підгрунтям для подальшого наукового вивчення організації та 

діяльності вітчизняної прокуратури відповідно до європейських стандартів, зокрема, 

у питаннях добору, оцінювання, переведення, звільнення прокурорів з посад та 

здійснення щодо них дисциплінарного провадження;  

– у правотворчій сфері – у процесі розробки і прийняття нового Закону України 

“Про прокуратуру”, внесення змін і доповнень до Конституції України, КПК та КК 

України, нормативно-правових актів Комісії та Генеральної прокуратури України 

(далі – ГПУ);  

– у навчальному процесі – при підготовці відповідних розділів навчальної 

літератури і лекційних курсів “Організація судових та правоохоронних органів”, 

“Організація роботи в органах прокуратури”, “Конституційне право”, у проведенні 

практичних занять; 

– у правозастосовчій діяльності – розроблені в межах дослідження висновки і 

пропозиції спрямовані на забезпечення однакового застосування норм права 

Комісією, ВРП, органами прокуратури та органами прокурорського 

самоврядування.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем самостійно з 

використанням останніх досягнень філософії права, теорії держави та права, 

судового права та правових наук щодо організації та діяльності прокуратури. Усі 

сформульовані в ній положення і висновки обґрунтовано на основі особистих 

досліджень автора. У дисертації ідеї та розробки належать автору. Усі публікації 

здійснені без співавторства. 

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, викладені в 

дисертації, були представлені у вигляді доповідей і виступів на наукових заходах, 

зокрема: на Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

реформування процесуального законодавства в Україні» (м. Київ, 1 грудня 2017 р.); 
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Міжнародній науково-практичній конференції «Публічна служба і адміністративне 

судочинство: здобутки і виклики» (м. Київ, 5–6 липня 2018 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Концепція розвитку правової держави в Молдові і 

Україні в умовах євроінтеграційні процесів» (м. Кишинів, Республіка Молдова, 2–3 

листопада 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Юридична осінь 

2018 року» (м. Харків, 14 листопада 2018 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Тенденції розвитку юридичної науки в інформаційному суспільстві» 

(м. Одеса, 28 грудня 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку» (м. Одеса, 7 березня 

2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Реформування 

законодавства України та розвиток суспільних відносин в Україні: питання 

взаємодії» (м. Ужгород, 10–11 травня 2019 р.)  

Теоретичні результати дослідження використовувалися у навчальному процесі 

при проведенні семінарських занять з курсів «Організація судових та 

правоохоронних органів».  

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції знайшли 

відображення: в дванадцяти статтях, з яких десять опубліковані у наукових фахових 

виданнях України; двох статтях – у наукових виданнях інших держав, у семи тезах 

доповідей і повідомлень на міжнародних науково-практичних конференціях, а 

також у монографії. 

Структура та обсяг дисертації обумовлені предметом дослідження, його 

метою й завданнями. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які містять 

дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 262 сторінки, з яких основного тексту – 230 сторінок. 

Список використаних джерел складається із 287 найменувань і займає 32 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ КВАЛІФІКАЦІЙНО-

ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ ПРОКУРОРІВ 

 

1.1. Статус Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів як органу 

державної влади в системі правосуддя  

Поняття «статус» є одним із фундаментальних у юридичній науці, оскільки 

дає можливість визначити місце суб’єкта права в системі суспільних відносин, його 

права й обов’язки стосовно інших суб’єктів.  

Авторський колектив великого тлумачного словника сучасної української 

мови слово «статус» тлумачить як «правове становище громадян, державних і 

громадських органів, міжнародних організацій тощо; становище індивіда або групи 

осіб щодо інших індивідів або груп у соціальній системі» [15, с. 1387]. Етимологічно 

воно походить із латини й означає правове становище осіб або організацій, установ 

тощо; становище індивіда або групи осіб щодо інших індивідів або груп у 

соціальній системі; встановлене нормами права положення його суб’єктів, 

сукупність їхніх прав і обов’язків [139, с. 565].  

Відомий учений-правознавець В. Нерсесянц давав наступне визначення 

правового статусу – «це визнана конституцією або законами сукупність вихідних, 

невідчужуваних прав і обов’язків людини, а також повноважень державних органів і 

посадових осіб, які безпосередньо закріплюються за тими чи іншими суб’єктами 

права» [203, с. 373]. Більш широке за змістом визначення правового статусу 

міститься у Великій українській юридичній енциклопедії, в якій правовий статус 

визначається «як сукупність суб’єктивних прав, юридичних обов’язків і законних 

інтересів суб’єктів права» [14, с. 534].  

Але й таке визначення, на наш погляд, не є досконалим, оскільки важливим 

аспектом правового статусу будь-якого суб’єкта права є не тільки те, що він є носієм 

прав та обов’язків, а й те, що нормами позитивного права гарантуються можливості 

певної поведінки. Н. Богданова справедливо зазначає, що «правовий статус 

становить не тільки теоретичну конструкцію, яка поєднує в собі нормативні 
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характеристики, теоретичні уявлення, а й практику реалізації правових 

установ» [9, с. 9].  

Щодо включення гарантій до поняття правового статусу серед науковців 

немає єдності. Ми вважаємо правильною точку зору Л. Воєводіна, який зазначає, що 

«гарантії необхідні для правового статусу в цілому і для кожного його елемента, 

однак, перш за все, у них мають потребу права, свободи й обов’язки. Більш того, без 

відповідних гарантій проголошені в Конституції і законах права і свободи – 

порожній звук. Практичне втілення правового статусу в життя, в останньому 

випадку, здійснюється у вигляді конкретних прав, свобод і обов’язків, що належать 

окремим індивідам та їх об’єднанням» [29, с. 221–222].  

Щодо віднесення до правового статусу такого елементу, як «законний 

інтерес», слід приєднатися до точки зору вчених, які вважають, що таке включення 

підлягає сумніву. Так, наприклад, М. Марченко зазначає, що «права індивіда 

(суб’єктивні права) завжди пов’язані із задоволенням його інтересів у матеріальній 

або духовній сферах. Тому інтерес виступає рушійною силою правових зв’язків 

людини, він визначає її ставлення до використання прав. Суспільство і держава 

далеко не байдуже ставляться до того, як людина реалізує закріплені в законодавстві 

можливості, вони зацікавлені в активності індивіда, яка є важливою умовою 

розвитку демократичного суспільства» [136, с. 104].  

Підсумовуючи, вважаємо, що загальне визначення правового статусу має бути 

таким: правовий статус – це сукупність суб’єктивних прав, юридичних обов’язків 

суб’єкта права та гарантії їх дотримання.  

Важливою методологічною передумовою для з’ясування правового статусу 

будь-якого суб’єкта права є визначення виду такого суб’єкта. Оскільки сучасне 

розмаїття суб’єктів права досить велике, доцільно, забігаючи наперед, зазначити, що 

предметом нашого дослідження є такий суб’єкт права, як державний орган. 

Дослідження правового статусу Комісії вже на початковому етапі вимагає 

відповіді на запитання: чи є Комісія державним органом? Адже в Законі України 

«Про прокуратуру» (далі – Закон) [75] при визначенні Комісії вказано лише, що 

вона є колегіальним органом (ч. 1 ст. 73). Нами також має бути з’ясовано мету її 
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діяльності, функції та завдання, які повинен виконувати цей державний орган у 

державному механізмі. 

Відповіді на зазначені питання становлять основи правого статусу Комісії. 

Пояснюється це тим, що категорія загального правового статусу будь-якого 

державного органу може й повинна бути методологічною основою пізнання його 

природи, дослідження організаційної структури, компетенції, повноважень та форм 

діяльності, а також сприяти правильному розумінню сутності державного механізму 

як цілісної системи.  

Згідно із Законом, Комісія є юридичною особою (ч. 2 ст. 73), тому необхідно 

дослідити особливості правового статусу Комісії як юридичної особи у 

взаємозв’язку з її статусом державного органу.  

У науковій літературі поняття державного органу трактується неоднаково. 

Так, на думку одних фахівців, державний орган – це установа, що виконує певні 

завдання в тій чи іншій сфері громадського життя (охорона здоров’я, освіта тощо) 

[11, с. 113]. Інші розглядають державний орган як складову частину механізму 

держави, що має відповідно до закону власну структуру, чітко визначені 

повноваження щодо управління конкретною сферою громадського життя й 

органічно взаємодіє з іншими частинами державного механізму, які утворюють 

єдине ціле [270, с. 105]. Інколи державний орган трактується як організована певним 

чином група людей, що діє у відповідній сфері у рамках своєї компетенції і бере 

участь у реалізації певних державних функцій [40, с. 250]. Існують й інші 

визначення поняття «державних органів». 

Поняття «державний орган» та «орган державної влади» не є синонімічні. На 

думку В. Авер’янова, «поняття органу держави можна сприймати ширше, ніж 

поняття органу державної влади. Якщо статус державного органу може бути 

визначений підзаконними актами, прийнятими, звичайно, на основі так званих 

статусних законів, то статус органу державної влади визначається виключно 

Конституцією і (або) законами України. Тим самим органи державної влади можуть 

вважатися різновидом державних органів, який має вищий рівень правового 

забезпечення статусу» [1, с. 52–53].  
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З цією думкою неможливо погодитись, оскільки тоді слід визнати, що 

повноваження державного органу можуть встановлюватись підзаконними 

нормативними актами, а така можливість взагалі є небезпечною для демократичного 

ладу. Крім того, у статтях 5, 6 та 19 Конституції України (далі – Конституція) [108], 

які стосуються принципу народовладдя, основних засад здійснення державної влади 

та правового порядку в Україні застосовується термін «органи державної влади». 

Отже, наділяти інших суб’єктів державно-владними повноваженнями можуть у 

межах своєї компетенції лише органи державної влади на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 

Підзаконними нормативними актами органи державної влади конкретизують межі 

та порядок здійснення повноважень органами, яких вони ними наділили. 

Нормативна дефініція державного органу міститься в ст. 1 Закону України 

«Про запобігання корупції» [72]: «державний орган – орган державної влади, в тому 

числі колегіальний державний орган, інший суб’єкт публічного права, незалежно від 

наявності статусу юридичної особи, якому згідно із законодавством надано 

повноваження здійснювати від імені держави владні управлінські функції, 

юрисдикція якого поширюється на всю територію України або на окрему 

адміністративно-територіальну одиницю».  

Застосування законодавцем у нормативному акті, який є публічно-правовим, 

таких категорії цивільного права, як «юридична особа» та «суб’єкти публічного 

права» для визначення державного органу, не є вдалим, оскільки має своїм логічним 

наслідком дихотомічне виділення «суб’єктів приватного права», а також з’ясування 

питання хто в цьому контексті є суб’єктами відповідних правовідносин, які 

врегульовані не публічним, а цивільним правом. У цивільно-правовому розумінні 

ними є фізичні або юридичні особи, що, вочевидь, свідчить про внутрішнє 

протиріччя цієї дефініції: з неї витікає абсурдний висновок, що якщо державний 

орган не є юридичною особою, то в такому разі він – фізична особа.  

Методи цивільно-правового регулювання, такі як юридична рівність учасників 

та диспозитивність, роблять державні органи одними з учасників майнових та 

особистих немайнових правовідносин, а не суб’єктом державно-владних 
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управлінських повноважень. Також важливим аспектом, який відрізняє поняття 

державного органу від поняття юридичної особи є те, що державний орган діє від 

імені держави, тоді як однією з головних ознак юридичної особи є її здатність 

виступати в правовідносинах від власного імені. Держава несе цивільну 

відповідальність за шкоду, завдану державним органом саме як суб’єктом державно-

владних управлінських повноважень, та не несе такої відповідальності, коли 

державний орган виступає в правовідносинах лише в статусі юридичної особи.  

Тому під час дослідження статусу державного органу важливе методологічне 

значення має розрізнення понять «державний орган» та «юридична особа – 

державний орган», адже слід враховувати всі додаткові характеристики останніх.  

На нашу думку, під час визначення державного органу послідовним є підхід 

щодо застосування категоріального апарату адміністративно-правових наук та 

відповідних галузей законодавства. Так, відповідно до ст. 4 Кодексу 

адміністративного судочинства України (далі – КАС) [96] «суб’єкт владних 

повноважень – це орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх 

посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними публічно-владних 

управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання 

делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг».  

Також слід висловити наступні зауваження до наведеного нормативного 

визначення державного органу. По-перше, в ньому поняття «юрисдикція» 

ототожнюється з поняттям «компетенція», хоча останнє є більш широким 

(докладніше в Розділі 3). По-друге, вказано, що юрисдикція державного органу 

поширюється на всю територію держави або окрему адміністративно-територіальну 

одиницю, однак це не завжди так. Вона може поширюватись одночасно на декілька 

адміністративно-територіальних одиниць або на територію, яка не входить до 

складу жодної адміністративно-територіальної одиниці (наприклад, територіальні 

води, посольства тощо). По-третє, для розрізнення державного органу та всіх інших 

суб’єктів, які здійснюють публічно-владні управлінські функції на підставі 

законодавства, суттєве значення має спосіб наділення такого суб’єкта його 

повноваженнями, завдяки яким він здійснює відповідні функції. Таким способом є 
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надання їх державою, що насамперед означає, що такі повноваження здійснюються 

від імені держави (про інші способи наділення публічно-владними повноваженнями 

– в наступному підрозділі). 

Наголошення на тому, що до органів державної влади також входять державні 

колегіальні органи, зроблено з метою застосування Закону України «Про 

запобігання корупції» та у загальному визначенні державного органу не є 

обов’язковим. Водночас визначення Комісії саме як колегіального органу 

обов’язкове, оскільки вказує на головний принцип прийняття Комісією рішень для 

вирішення питань, віднесених законодавством до її компетенції. У державному 

управлінні використовуються дві форми колегіальності – дорадча та вирішуюча 

[162, с. 139]. Комісії властива «вирішуюча» форма колегіальнсті, оскільки для 

прийняття нею будь-яких рішень необхідна більшість голосів членів Комісії від її 

загального складу, визначеного Законом (ч. 7 ст. 78).  

Таким чином, загальне визначення державного органу повинно бути таким – 

це орган державної влади або інший суб’єкт державних владних повноважень, 

якому їх надано для здійснення державних управлінських функцій від імені держави 

на підставі законодавства, та компетенція якого поширюється на всю територію 

України або на її окрему територію. 

Оскільки загальна правосуб’єктність передбачає можливість бути суб’єктом 

права як такого, то наявність статусу юридичної або фізичної особи не може 

ігноруватись та має включатись до її змісту. Для нашого дослідження цей статус має 

суттєве значення для характеристики взаємовідношень державного органу з іншими 

суб’єктами права, зокрема, для того, щоб у всьому розмаїтті державних організацій, 

які є юридичними особами (а це всі державні підприємства та установи), виділити 

органи державної влади – юридичні особи.  

Н. Мельник та Н. Зорій, досліджуючи організаційні аспекти створення та 

реєстрації бюджетних установ, зазначають, що «бюджетні установи є юридичними 

особами, підлягають державній реєстрації, діють на підставі статуту, положення або 

відповідного законодавчого чи нормативного документа, мають належні їм права та 
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обов’язки, відповідно до наданих повноважень та виконуваних 

функцій» [138, с. 218].  

Згідно зі ст. 2 Бюджетного кодексу України [13] бюджетні установи – це 

органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, 

створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок 

відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету.  

Отже, у вітчизняній правовій системі орган держаної влади є юридичною 

особою.  

Комісія, як і будь-який орган державної влади, є юридичною особою саме 

публічного права, що випливає із положень Цивільного кодексу України (статті 81, 

82, 87) [273].  

Найбільш повне визначення юридичної особи публічного права, на наш 

погляд, дає H. Кузнецова – «це ті юридичні особи, які створюються безпосередньо 

законом або адміністративним актом як носії публічних завдань, їх організація 

регулюється приписами законів публічних інтересів, і вони загалом виконують 

відповідні публічні функції. Вони створюються розпорядчим способом державними 

органами та органами місцевого самоврядування або організаціями, які віднесені до 

публічних за іншими підставами, визначеними в законі чи іншому нормативно-

правовому акті і порядок їх створення, організаційно-правові форми, правове 

становище не є предметом цивільно-правового регулювання, а відтак визначається 

публічними законами» [130, с. 215–216]. 

Водночас на юридичні особи публічного права поширюються положення 

вітчизняного законодавства і доктрини права про поняття юридичної особи та її 

ознаки, до яких відносять майнову відокремленість, організаційну єдність, виступ 

від свого імені в майновому обороті, право бути позивачем та відповідачем у 

суді [272]. 

Ці ознаки важливо зазначити, тому що, як буде показано нижче, під час 

створення Комісії, незважаючи на законодавчий припис, що вона є юридичною 

особою, нормативно-правові гарантії реалізації цього припису і його практичне 
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впровадження не відповідають насамперед таким ознакам юридичної особи, як 

майнова відокремленість та організаційна єдність.  

На думку О. Гриня [34, с. 11], «державні органи є специфічним видом 

державних організацій поряд із державними підприємствами та установами, тому 

слід враховувати специфічні ознаки державних органів, які вирізняють їх серед 

інших державних організацій».  

Наприклад, О. Скакун до таких ознак відносить: 1) формування державою або 

безпосередньо народом відповідно до закону та функціонування на його основі; 

2) визначення Конституцією або іншими законами спеціальних функцій, які 

здійснюються від імені держави; 3) наділення державно-владними повноваженнями, 

які дозволяють йому здійснювати юридично обов’язкові дії; 4) видання 

нормативних та індивідуальних актів; здійснення контролю за точним і неухильним 

виконанням вимог, передбачених цими актами, а також забезпечення і захист цих 

вимог від порушень шляхом застосування методів виховання, переконання, 

стимулювання, а за потреби – державного примусу; 6) функціональна взаємодія з 

іншими органами у процесі реалізації своїх повноважень, керуючись принципом 

«дозволено тільки те, що не заборонено законом»; 7) наявність службовців, які 

перебувають в особливих правовідносинах один з одним та з органом: обсяг, 

порядок використання ними владних повноважень встановлюються законом і 

конкретизуються у посадових інструкціях, штатних розписах тощо; 8) необхідна 

матеріальна база (державне майно, що знаходиться в його оперативному управління; 

рахунки в банку; джерело фінансування – державний бюджет); 9) організаційна 

структура (будується за видами окремих служб і штатним розписом), 

територіальний масштаб діяльності, система службової підзвітності й службової 

дисципліни [243, с. 91–92]. 

З огляду на те, що Комісія формується в публічно-правовому порядку; 

фінансується за рахунок коштів державного бюджету; має спеціальні державно-

владні управлінські повноваження з формування прокурорського корпусу, 

компетенцію, яка поширюється на всю територію держави, та конкретні 

повноваження для вчинення юридично-обов’язкових дій; здійснює нормотворчу та 
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правозастосовну діяльність; контролює виконання власних нормативних актів; має 

штат, звітність та засоби забезпечення дисципліни, а також має статус юридичної 

особи, для твердження про те, що Комісія є органом державної влади, є всі підстави.  

Загальноприйнятим є підхід для визначення місця певного органу держави в 

державному апараті за його функціональним призначенням. Однак, закріплений 

Конституцією розподіл органів державної влади на законодавчі, виконавчі та судові 

не завжди дозволяє дати однозначну відповідь на питання щодо місця конкретного 

державного органу в цій системі. 

Найбільш простими були б висновки, що оскільки законодавець основи 

судочинства, судоустрою та статусу суддів визначив у розділі VIII Конституції 

«Правосуддя», то значить цей розділ стосується статусу всіх органів судової влади, 

до яких входить і прокуратура. Статус Комісії визначено Законом, відтак слід 

відшукувати її місце в системі прокуратури. Проте, всі зазначені висновки є 

хибними.  

Якщо продовжити пошук місця Комісії в системі органів державної влади 

через функціональний підхід, то звертає на себе увагу норма в ч. 10 ст. 131 

Конституції – «відповідно до закону в системі правосуддя утворюються органи та 

установи для забезпечення добору суддів, прокурорів, їх професійної підготовки, 

оцінювання, розгляду справ щодо їх дисциплінарної відповідальності, фінансового 

та організаційного забезпечення судів». Оскільки компетенція Комісії включає добір 

та дисциплінарну відповідальність прокурорів, Комісія входить до системи 

правосуддя. Так само можна визначити як орган системи правосуддя, наприклад, 

ВККС, яка здійснює добір та оцінювання суддів. Такий висновок прямо витікає з 

наведеної конституційної норми. Але хоч він і є загалом слушним, проте не дає 

відповіді ні на питання про те, що являє собою система правосуддя, ні на питання 

про місце Комісії в цій системі як її елемента. Проте відповіді на ці питання є 

визначальними для характеристики правового статусу Комісії.  

Ми не будемо заглиблюватись у наукові дискусії щодо поняття «судової 

влади». Законодавець визначився із цим питанням у ст. 1 Законі України «Про 

судоустій та статус суддів» (далі – Закон про судоустрій) [78]: «Судова влада в 
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Україні відповідно до конституційних засад поділу влади здійснюється 

незалежними та безсторонніми судами, утвореними законом. Судову владу 

реалізовують судді та, у визначених законом випадках, присяжні шляхом здійснення 

правосуддя у рамках відповідних судових процедур». 

Б. Футей ще на стадії підготовки проекту Конституції зазначав: «Судова 

система загалом описується у Розділі VIII, який має назву «Правосуддя». Вартим 

уваги є те, що розділи, де йдеться про дві інші гілки влади, мають на увазі 

«Законодавчу владу» та «Президента». Ось чому заради послідовності та задля того, 

щоб показати рівність цієї гілки, робоча група повинна використовувати термін 

«судова влада» для назви Розділу, а не просто описувати функцію судів» [269, с. 48].  

Аналогічний до вітчизняного підхід має місце, наприклад, у Конституції 

Німеччини [106], розділ IX якої також має назву «Правосуддя» та починається з 

речення: «Судова влада ввіряється суддям» (ст. 92). Цей розділ містить норми щодо 

судоустрою, судочинства та статусу суддів. І якщо розглядати правосуддя лише як 

функцію судової влади, то зміст розділу явно виходить за межі його назви.  

Отже, прокуратура не є органом судової влади. Органом судової влади не є і 

ВРП, яка згідно з Законом України «Про Вищу раду правосуддя» (далі – Закон про 

ВРП) [65] є «колегіальним, незалежним конституційним органом державної влади та 

суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення 

незалежності судової влади…». Однак адвокатура взагалі не є органом державної 

влади, проте її статус визначений наступною після прокуратури статтею того ж 

розділу Конституції.  

Вочевидь, законодавець у назві розділу VIII має на увазі правосуддя не тільки 

як функцію судової влади, а застосовує цей термін у ширшому розумінні. Для 

з’ясування в якому саме звернемося до досліджень вітчизняних вчених у галузі 

судового права, а також у такому прикладному напрямку філософії права, як 

філософія правосуддя.  

С. Прилуцький, досліджуючи походження слова «суд» у слов’ян та в 

українській мові, зазначає, що «очевидним є етимологічний зв’язок слів «Права», 

«правда», «праведний», «правий», «право», «справедливий», а проводячи 
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філософський, антропологічний та історичний аналіз цього соціального явища 

(суду), вчений доводить, що його виникнення і становлення в сучасному вигляді 

завжди було пов’язано з прагненням людей як розумних та соціальних істот у 

вирішенні конфліктів з метою та засобом, завдяки яким соціальні зв’язки у 

суспільстві (відповідно і сама можливість існування людини як соціальної істоти) 

зберігались та навіть укріплювались [200, с. 28]. Метою в цій діяльності виступає 

справедливість, а засобом її досягнення – суд.  

Правосуддя, таким чином, виступає одночасно як мета і як діяльність 

специфічного суб’єкта соціальних відносин – суду. Предметом його діяльності є 

вирішення конфліктів (спорів). Викладене в Конституції закріплено нормами – 

«правосуддя в Україні здійснюють виключно суди», «юрисдикція судів 

поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне 

обвинувачення» (ст. 124).  

Ще одним висновком, який можна зробити із цих міркувань, є та обставина, 

що в правосудді у всіх його визначеннях виникає необхідність тільки при 

специфічному стані суспільних відносин, який є конфліктним, тобто коли між їх 

суб’єктами є спір, який вони не можуть (не мають взаємного бажання) вирішити 

самостійно та безпосередньо. 

В. Бігун, досліджуючи співвідношення термінів «правосуддя» та 

«судочинство», доходить висновку, що «їх конституційний зміст дає можливість 

стверджувати: в Україні правосуддя здійснюється у формі судочинства та може 

проводитись винятково судами як державними органами». Правознавець зазначає, 

що термін «правосуддя» можна в цьому контексті замінити не лише терміном 

«судочинство», але й терміном «судова система» [267, с. 140]. При цьому він 

уточнює, що не будь-яке судочинство є правосуддям, проте це зауваження пов’язане 

з такою категорією філософії права, як праворозуміння, що наразі не становить 

предмету нашого дослідження.  

Натомість С. Погребняк визначає правосуддя як справедливе судочинство, 

оскільки саме здійснення правосуддя є однією з необхідних процедур, завдяки якій 

стає можливим поєднання права зі справедливістю. Невипадково термін «justitia» 
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має два значення – правосуддя й справедливість, а судова система багатьох держав 

називається юстицією. Вчений, спираючись на «Теорію справедливості» Дж. Ролза 

(1971) [242], розрізняє формальну, змістовну й процедурну справедливість. 

Формальна справедливість імпліцитно присутня в самому праві, яке за своєю 

природою є нормативним явищем. Завдяки цій характеристиці право фактично 

виконує роль третьої, незацікавленої особи, яка розв’язує конфлікти, що виникають 

між людьми [37, с. 71]. Змістовну справедливість слід розуміти як додержання 

певних принципів, за допомогою яких можна з’ясувати, що ж конкретно належить 

кожному як учаснику суспільних відносин. Вона, зокрема, вимагає пропорційності 

юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню. Процедурну 

справедливість можна визначити як додержання процедурних правил, що 

спрямовані на забезпечення справедливості результату тієї чи іншої дії, незалежно 

від інших обставин. Одночасна реалізація зазначених вимог справедливості в 

процесі судочинства свідчить про справжнє здійснення правосуддя.  

З цих позицій, роблячи проекцію ідеї справедливості на сучасне судочинство, 

С. Погребняк виділяє два її аспекти: матеріальну та процедурну справедливість. 

Перша полягає в перенесенні судом ідеї справедливості, втіленої в нормах права, на 

рівень конкретних правовідносин. Друга полягає, насамперед, у реалізації права на 

справедливий судовий розгляд [198, с. 71–84]. 

Оскільки наше дослідження стосується прокуратури, компетенція якої 

сконцентрована насамперед у кримінальному судочинстві, то в подальшому ми 

зосередимось на цьому виді судочинства.  

Унікальність компетенції прокуратури в кримінальному судочинстві полягає в 

тому, що тільки посадова особа цього державного органу – прокурор 

уповноважений підтримувати публічне обвинувачення в суді. Цій діяльності 

прокурора в суді передує вирішення ним питань на досудовій стадії кримінального 

провадження щодо повідомлення особі про підозру, після чого в провадженні 

з’являється сторона захисту та її змагальність зі стороною обвинувачення. Надалі 

прокурором висувається публічне кримінальне обвинувачення у формі 

обвинувального акту, після чого в провадженні з’являється такий суб’єкт, як суд, 
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винятковою компетенцією якого є здійснення правосуддя (ст. 30 Криманльного 

процесуального кодексу України (далі – КПК України [128]). Натомість такі 

повноваження прокурора врівноважуються винятковими повноваженнями адвоката 

на здійснення захисту від кримінального обвинувачення (ст. 131-2 Конституції) із 

широким арсеналом засобів для цього.  

Отже, саме кримінальне обвинувачення в конкретній кримінальній справі є 

тими правовідносинами, на які судом має переноситись ідея права через 

справедливий судовий розгляд. У цих правовідносинах прокурор та адвокат є 

органічною та невід’ємною складовою, оскільки без участі першого неможливе як 

виникнення, так і існування публічного кримінального обвинувачення, без участі 

другого – більшість інших елементів процедурної справедливості. Іншими словами, 

правосуддя в кримінальному судочинстві відбувається при одночасному поєднанні в 

діяльності суду, прокурора та адвоката згідно з установленими правовими 

процедурами іманентних цим суб’єктам процесуальних функцій з метою реалізації 

завдань зазначеного виду судочинства.  

Саме тому до основних засад судочинства в Конституції законодавцем 

віднесено підтримання публічного обвинувачення в суді прокурором; забезпечення 

обвинуваченому права на захист (ст. 129).  

У вже згадуваній Конституції Німеччини [106] хоча і визначаються основи 

судоустрою та судочинства, про прокуратуру взагалі не йдеться. Її статус 

врегульовано органічним законом щодо судоустрою. Органи прокуратури в 

Німеччині власне тому і створюються при судах. Будучи органом державного 

кримінального переслідування, який пов’язаний законом і зобов’язаний так само як і 

суд направляти свої дії на встановлення істини та пошук справедливого вироку, 

прокуратура підпорядкована сфері правосуддя [86, с. 24–25].  

На наш погляд, така концепція мала вирішальний вплив на вітчизняного 

законотворця. Прокуратура в Україні не є органом судової влади, проте віднесена до 

системи правосуддя. На відміну від такої концепції, для романських правових 

систем, у яких, як буде видно нижче, нами запозичені інститути врядування та 
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самоврядування в системі правосуддя, характерним є визначення прокурорів в 

якості магістратів, тобто представників саме судової влади.  

Вітчизняний законодавець визначає систему судоустрою як систему судів, до 

якої в широкому розумінні цього поняття також входять Конституційний Суд та 

позадержавні судові установи, юрисдикцію яких визнає Україна. Прокуратура 

виділяється в окрему систему. Водночас, спираючись на вищевикладені міркування 

щодо правосуддя та судочинства, є всі підстави вважати, що прокуратура є 

підсистемою до системи правосуддя в цілому, поряд із підсистемами судів та 

адвокатурою, оскільки призначення всіх цих інститутів ми знаходимо саме в 

судочинстві.  

Зауважимо, що оскільки адвокатура це недержавний самоврядний інститут, 

який складають усі адвокати України [62], то застосування терміну «система органів 

правосуддя» звужує поняття системи правосуддя тільки до судів та прокуратури.  

Не вдаючись до численних антропологічних та історичних досліджень, 

зазначимо, що правосуддя як вид діяльності певних людей виникло ще в первісному 

суспільстві. Т. Воропай, спираючись на роботи відомого американського вченого-

антрополога Джареда Даймонда [39], зазначає, що «метою вирішення конфліктів у 

членів традиційного суспільства є не з’ясування того, хто правий, а хто винний, а 

відновлення нормальних стосунків у суспільстві, де кожен знає кожного і де тривала 

ворожнеча між будь-якими двома членами спільноти загрожує її 

стабільності» [30, с. 34].  

У певному розумінні діяльність «суддів» цієї епохи може ілюструвати сучасна 

концепція «відновного правосуддя». Однак, ключовим у такому способі розв’язання 

конфліктів є саме те, що сторонами в ньому виступали члени однієї родової громади 

або племені, а суддями були просто авторитетні одноплемінники. Усі ці люди були 

знайомі один з одним. Проте взаємопов’язані історичні процеси зростання 

продуктивності праці, утворення соціальних класів, держави та збільшення кількості 

населення зробили недостатніми механізми первісного правосуддя для потреб більш 

розвинених суспільств.  
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Ізраїльський історик Ю. Харарі в основі того, що людина є розумною та 

соціальною істотою, вбачає її здатність створювати міфи, в які вірять усі або 

більшість членів суспільства [277] («міф» цей автор розуміє максимально широко. 

Це все те, що існує у людській свідомості як явища та події реального світу, проте 

насправді в суто матеріалістичному розумінні такими не є). Ці міфи є також 

основними регуляторами міжособистісних відносин. Мешканці острова Нова 

Гвінея, яких досліджував Д. Даймонд, не вирішували конфлікти, розмірковуючи 

раціонально (в сучасному розумінні «раціо»), що було б корисним для виживання 

їхнього племені. Вони вірили в міфи, що такою є воля духів-покровителів. У цьому 

плані є цікавою концепція англійського етолога Ричарда Докинза [221], який 

розповсюдив теорію еволюції на подібні спільні вірування (міфи), який цей вчений 

називає «мемами». Він показує, як завдяки «корисним мемам» виживає та 

еволюціонує і сам «мем» і, відповідно, його носій – певна людська спільнота. Якщо 

ж «мем» є «шкідливим», наприклад, таким, який не дозволяє мирно вирішувати 

конфлікти, гинуть і спільнота, і «мем».  

Крім того, до однієї з основних еволюційних переваг нашого біологічного 

виду, порівняно з іншими соціальними істотами (насамперед – іншими видами з 

роду homo, які колись існували паралельно з homo sapiens, проте вимерли), 

Ю. Харарі відносить уміння взаємодіяти у великих спільнотах між окремими homo 

sapiens, які не знайомі між собою. Основою такої взаємодії є віра в спільні міфи 

(найбільш фундаментальні з них сьогодні ми воліємо називати «культурними 

цінностями»). Власне, історію розвитку людського суспільства цей автор зображає 

як процес удосконалення людьми міфів та здатності до взаємодії аж до глобального 

рівня. Щодо правосуддя в сучасному світі цей процес демонструє створення судів з 

наднаціональною юрисдикцією – таких, наприклад, як Міжнародний кримінальний 

суд або ЄСПЛ. В основі створення та роботи цих та багатьох інших подібних 

інституцій лежить віра великих спільнот людей, на які вони розповсюджують свою 

юрисдикцію. Ці люди вірять у те, що записано в Загальній декларації прав 

людини [55], Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (далі – 

Конвенція) [104] тощо.  
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Закономірним наслідком удосконалення людьми способів своєї взаємодії 

стало не тільки утворення держави, а й «привласнення» (або уособлення) нею 

функції правосуддя. Певним чином це пояснює широко відоме визначення держави, 

яке надав великий німецький філософ та соціолог М. Вебер: «Держава є тим 

людським суспільством, яке всередині певної області претендує (з успіхом) на 

монополію легітимного фізичного насильства. Для нашої епохи характерно, що 

право на фізичне насильство приписується всім іншим союзам або окремим особам 

лише настільки, наскільки держава зі свого боку допускає таке насильство: єдиним 

джерелом «права» на насилля вважається держава» [87, с. 644].  

Це визначення міститься у книзі М. Вебера «Політика як покликання та 

професія» (1919). Виділяючи політиків в окрему професію, представники якої є 

«мисливцями за голосами виборців», вчений зазначає, що цьому недоліку 

«протистоїть розвиток та перетворення сучасного чиновництва в сукупність 

трудящих (Arbeiterschaft), висококваліфікованих спеціалістів духовної праці, 

професійно вишколених багаторічною підготовкою, з високорозвинутою становою 

честю, без чого б виникла рокова небезпека жахливої корупції та низького 

міщанства, а це б поставило під загрозу чисто технічну ефективність державного 

апарату, значення якого для господарства, особливо зі зростанням соціалізації, 

постійно підвищувалось і буде підвищуватись. Дилетантське управління політиків 

<…> не знало довічних професійних чиновників» [87, с. 656–657].  

Чиновники, яких в Україні називають суддями або прокурорами, та, крім того, 

адвокати виділялись в окремі професії поступово, з розвитком державно-правових 

доктрин, якого потребувало укладення суспільно-виробничих відносин через 

подальше поглиблення розподілу праці та зростання її продуктивності.  

Прокурори та адвокати, як і судді, не є тими особами, права та інтереси яких 

порушені внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Ці особи в 

судочинстві мають не особистий, а професійний інтерес, сутність якого полягає у їх 

процесуальній функції. Таким чином, сучасне правосуддя залежить від якості 

виконання зазначеними особами своїх професійних обов’язків, а вони є 

представниками системи правосуддя. Представниками в тому розумінні, що будь-
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яка сфера людської діяльності представлена конкретними людьми, які в ній задіяні, 

проте залучення до такої діяльності не є епізодичним, а становить основну сферу 

діяльності людини (спільноти людей) у системі суспільного розподілу праці, тобто 

професію. 

Вимоги щодо рівня професійної компетентності представників системи 

правосуддя сьогодні дуже високі й постійно підвищуються. Кваліфікаційні вимоги 

до судді визначені безпосередньо в Конституції (ст. 127), а до прокурорів та 

адвокатів – в органічних законах. Щодо суддів та прокурорів, які є працівниками 

органів державної влади, в Конституції встановлено окремо вимоги щодо створення 

органів та установ, які відповідальні за формування їх професійних корпусів.  

Отже, до системи правосуддя також входять усі інститути, які задіяні у 

формуванні корпусу професійних суддів, прокурорів та адвокатів. Крім того, в 

системі правосуддя для захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань 

внутрішньої діяльності судів відповідно до закону діє суддівське самоврядування 

(ст. 130-1 Конституції). Аналогічні органи прокурорського та адвокатського 

самоврядування створено представниками відповідних професійних корпусів. 

Таким чином, правосуддя є комплексним поняттям, яке являє собою 

специфічну систему соціально-правових інститутів, основним призначенням яких є 

забезпечення справедливого судочинства. Систему правосуддя становлять – система 

судів (судова влада), система прокуратури та адвокатура, органи й установи з 

формування професійного корпусу та органи самоврядування представників 

системи правосуддя (суддів, прокурорів та адвокатів), органи фінансового та 

організаційного забезпечення судів, правові норми щодо статусу суддів, 

судоустрою, судочинства, а також організації і діяльності прокуратури та 

адвокатури.  

У системі правосуддя Комісія є одним з органів, який формує прокурорський 

корпус та діє на постійній основі, оскільки цей процес є безперервним (докладніше в 

підрозділі 3.1.). Однак для більш точного визначення місця Комісії в цій системі 

необхідно визначити її статус у співвідношенні з системою прокуратури й органами 

прокурорського самоврядування, враховуючи що відповідні законодавчі норми 
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щодо статусу Комісії містяться в Розділі VIII Закону, який має назву «Прокурорське 

самоврядування та органи, що забезпечують діяльність прокуратури». Таке 

визначення дозволить, зокрема, з’ясувати ступінь незалежності Комісії як органу 

державної влади.  

Організація та діяльність прокуратури згадується в двох статтях Конституції: 

згідно зі ст. 92 винятково законами України визначаються організація і діяльність 

прокуратури, а згідно зі ст. 131-1 організація та порядок діяльності прокуратури 

визначаються законом.  

Поняття «організація» в науці вживається щонайменше у трьох значеннях: 

організація як система; організація як стан; організація як процес [149].  

Перше характеризує прокуратуру як систему конкретних елементів із 

притаманними тільки їм властивостями й характером взаємозв’язку. Водночас ця 

система допускає розподіл її на підсистеми й елементи, що натомість мають 

системні властивості. Сама ж досліджувана система входить до більш широкої 

сукупності елементів, тобто до системи більш високого рівня. Друге характеризує 

стан організації в метафізичному розумінні у певний момент часу. Третє значення 

визначає організацію як діяльність, яка, зокрема, має на меті досягнення певного її 

стану.  

Таким чином, поняття «організація прокуратури» в Конституції 

застосовуються саме в першому значенні, оскільки два інші значення мають 

відношення до поняття «діяльність прокуратури», яке законодавцем застосовується 

окремо.  

Поняття «діяльність» та «порядок діяльності», які законодавець застосовує 

щодо прокуратури в різних статтях Конституції, у філософії мають різний об’єм, 

оскільки «в будь-якій діяльності суб’єкта прийнято виділяти такі компоненти, як 

ціль, продукт (реалізовану ціль), засоби, процес та умови» [146, с. 135]. Отже, 

поняття «порядок діяльності» характеризує тільки процесуальну компоненту 

діяльності.  

Виходячи з норм Конституції, законодавець у Законі до системи прокуратури 

відносить Генеральну прокуратуру України, регіональні прокуратури, місцеві 
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прокуратури, військові прокуратури, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру 

(ч. 1 ст. 7). Очевидним є, що Комісія не входить до системи прокуратури. До неї 

також не входять і органи прокурорського самоврядування. Аналогічним чином до 

системи судоустрою не входять ані ВРП, ані ВККС, ані органи суддівського 

самоврядування.  

При цьому єдність системи прокуратури забезпечується не тільки через єдині 

засади організації прокуратури, а й через єдині засади її діяльності, зокрема, через 

вирішення питань внутрішньої діяльності прокуратури органами прокурорського 

самоврядування (ч. 5 ст. 7 Закону). Самоврядування є однією з гарантій 

забезпечення незалежності прокурора. Натомість незалежність є одним з основних 

принципів діяльності прокуратури та прокурорів. За визначенням прокурорське 

самоврядування – це самостійне колективне вирішення прокурорами питань 

внутрішньої діяльності прокуратури (ст. 65 Закону). Компетенції органів 

прокурорського самоврядування і Комісії відрізняються. Крім того, органи 

прокурорського самоврядування призначають лише 5 з 11 членів Комісії. Отже, 

Комісія не є органом прокурорського самоврядування.  

З огляду на викладене, не можна погодитись із думкою Д. Д’ячкова, який 

відносить прокурорське самоврядування до принципів організації прокуратури [52]. 

Прокурорське самоврядування законодавець слушно визначив як одну з гарантій 

такого принципу діяльності прокурора як його незалежність (ч. 1 ст. 16 Закону). 

Якщо ж відносити прокурорське самоврядування до принципів організації 

прокуратури, то тоді взагалі залишається незрозумілим місце в цій організації як 

самих органів самоврядування, так і Комісії, яку з урахуванням того, що вона не є 

органом прокурорського самоврядування, законодавець вважає органом, що 

забезпечує діяльність прокуратури. Тобто слушним є віднесення самоврядування та 

Комісії до складових у принципах саме діяльності, а не організації прокуратури. 

Тоді тільки стає можливим нормативне врегулювання правового статусу цих 

інституцій у нормах одного законодавчого акту, який має назву «Про прокуратуру».  

Словник української мови тлумачить слово «забезпечувати» наступним 

чином: «постачати щось у достатній кількості, задовольняти кого-, що-небудь у 
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якихось потребах; надавати кому-небудь достатні матеріальні засоби до існування; 

створювати надійні умови для здійснення чого-небудь; гарантувати щось; захищати, 

охороняти кого-, що-небудь від небезпеки» [245, том 3, с. 18.]. Діяльність 

тлумачиться як застосування своєї праці до чого-небудь, праця, дії людей у якій-

небудь галузі [245, том 2, с. 311.].  

З викладеного витікає, що забезпечення діяльності прокуратури стосується 

компетенції широкого кола суб’єктів, лише одним з яких є Комісія. Забезпеченням 

діяльності прокуратури можна вважати як діяльність парламенту щодо 

законодавчого забезпечення, так і діяльність підрозділів матеріально-технічного 

забезпечення з постачання канцелярських засобів. У цій різноплановій діяльності 

Комісія виконує (і то не в повному обсязі) повноваження щодо кадрового 

забезпечення діяльності прокуратури. Така діяльність Комісії є однією з гарантій 

принципів незалежності прокурорів та прозорості в діяльності прокуратури. 

Гарантіями, які реалізуються в діяльності Комісії, є, зокрема, особливий порядок 

призначення прокурора на посаду, звільнення з посади, притягнення до 

дисциплінарної відповідальності. 

Незрозуміло про які «органи» в множині йдеться в назві розділу VIII Закону, 

оскільки в ньому містяться тільки норми глави 3 щодо одного такого органу, яким є 

Комісія, а також щодо НАПУ, яка за визначенням є не органом, а установою (ст. 80 

Закону). До того ж неправильним наразі є розташування норм щодо НАПУ в одній 

главі з Комісією, з огляду на те, що вона функціонує при ГПУ, а не при Комісії.  

Системний аналіз норм Закону дозволяє зробити висновок, що сьогодні в 

прокуратурі наявні три види суб’єктів адміністрування (синоніми – управління, 

керування, врядування). Перший – традиційний, представлений прокурорами, які 

обіймають адміністративні посади, та уособлює ієрархічність системи прокуратури. 

Діяльність цієї групи управлінців спрямована, насамперед, на виконання функцій 

прокуратури. Другий представлено органами прокурорського самоврядування, він 

уособлює демократичні самоврядні принципи управління. Діяльність спрямована на 

вирішення внутрішніх питань діяльності прокуратури. Третім суб’єктом є Комісія. Її 

діяльність спрямована на виконання основних завдань з кадрового забезпечення 
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органів прокуратури, які раніше в повному обсязі здійснювались першим із 

зазначених видів суб’єктів, що мало наслідком суттєве обмеження такої гарантії 

діяльності прокурора, як його незалежність та прозорість у діяльності прокуратури. 

Тому було створено окремий орган прокурорського врядування зі спеціальною 

компетенцією – Комісію [121, с. 151–152].  

Останні два механізми є також новими елементами механізму стримувань і 

противаг, як основного засобу в правовій державі для запобігання надмірній 

концентрації влади та зловживання нею, що досить тривалий історичний проміжок 

часу було характерним для діяльності вітчизняної прокуратури. Комісія є 

незалежним органом державної влади, оскільки щодо неї не існує органів державної 

влади або інших органів, по відношенню до яких вона перебуває в підпорядкуванні. 

При цьому незалежність Комісії є не тільки її організаційною характеристикою, а 

одним з основних принципів її діяльності.  

Анатолій Колодій, досліджуючи нові концепції публічного врядування, 

доходить висновку, що «чіткої впорядкованості у вживанні слів «правління», 

«управління» та «врядування» в українській політичній та управлінській науці до 

останнього часу не спостерігалося. «Правління» та «врядування» вживалися в 

різноманітних контекстах як синоніми («правління царського уряду», «форми 

державного правління», «моделі демократичного врядування», «місцеве 

самоврядування»). Проте характерно, що чим більше у правлінні-урядуванні задіяно 

суспільство і чим цей процес є горизонтальнішим, тим частіше до нього 

застосовували термін «урядування». У цьому є логіка: царі правлять, а урядують 

представники суспільства. Урядування завжди включає в себе уміння приймати і 

здатність впроваджувати в життя колективні рішення» [100].  

Отже, визначення нами Комісії саме як органу врядування умовне, оскільки 

має за мету виділити цей орган серед інших суб’єктів адміністрування в 

прокуратурі. На наш погляд, конотація слова «врядування» в українській мові 

порівняно зі словами «управління» або «керівництво» менш пов’язана з уявленням 

про ієрархічність та субординацію, що є ближчим до дійсного статусу Комісії щодо 

системи прокуратури. Крім того, слово «врядування» дозоляє чітко відокремити 
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Комісію від «самоврядування», а також відповідає законодавчому визначенню 

подібних за функціями органів у системі правосуддя – ВРП та ВККС. Так, останню, 

наприклад, законодавець називає державним органом суддівського врядування, який 

на постійній основі діє у системі правосуддя України.  

Підсумовуючи отримані результати, Комісію на цьому етапі дослідження 

можна визначити як незалежний, колегіальний, постійно діючий орган державної 

влади та прокурорського врядування в системі правосуддя, який забезпечує 

формування прокурорського корпусу.  

 

1.2. Розмежування понять «органи прокурорського самоврядування» і 

«органи прокурорського врядування» та генезис Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів як органу прокурорського врядування 

Коли мова заходить про поняття прокурорського самоврядування, багато 

дослідників для з’ясування етимології цього терміну одразу звертаються до поняття 

місцевого самоврядування, з якого потім намагаються підійти до питань 

професійного, а надалі й прокурорського самоврядування. 

 Основна схожість місцевого та професійного самоврядування полягає в тому, 

що вони «є типом соціального управління, за якого суб’єкт і об’єкт управління 

співпадають» [278, с. 413–414]. Якщо більш конкретно, то це право певної спільноти 

самостійно вирішувати певні питання, які стосуються її інтересів, у межах, які 

встановлені законодавчо.  

 Обидва ці інститути є елементами політичної системи, проте відмінність між 

ними полягає у: 1. Ступені залученості до політичного життя. Місцевому 

самоврядуванню властивий високий ступінь такого залучення. Для професійного 

самоврядування участь у політичному житті держави не є основним завданням. 2. 

Соціальному призначенні – у першому випадку це вирішення певних питань 

управління соціально-територіальною спільнотою – територіальною громадою, у 

другому – професійною спільнотою, тобто представниками однієї професії. 3. 

Способі наділення державно-владними управлінськими повноваженнями (нижче 

про такі способи – докладніше).  
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Формулюючи загальні права та обов’язки прокурора в Законі, законодавець 

зазначив, що прокурор має право брати участь у прокурорському самоврядуванні 

для вирішення питань внутрішньої діяльності прокуратури у порядку, 

встановленому законом. Прокурори мають право бути членами професійних спілок, 

утворювати громадські організації та брати в них участь з метою захисту своїх прав 

та інтересів, підвищення свого професійного рівня (ч. 1 ст. 19 Закону).  

З цієї норми очевидно, що професійне самоврядування прокурорів не є 

єдиною формою їх професійної самоорганізації. Професійна спілка (профспілка) – 

це добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, 

пов’язаних спільними інтересами за родом їхньої професійної (трудової) діяльності 

[76]. Громадська організація – це добровільне об’єднання фізичних осіб для 

здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, 

соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів [67]. 

Прокурори використовують обидві зазначені форми самоорганізації. 

Відмінності професійного самоврядування полягають у наступному.  

По-перше, участь прокурора в професійному самоврядуванні хоч і є його 

правом, проте не передбачає окремого акту волевиявлення. Аплікант, отримавши 

статус прокурора, автоматично стає частиною професійної спільноти, щодо якої 

законодавцем застосовується термін «прокурорський корпус» (у ст. 71 Закону 

зазначено серед повноважень Ради прокурорів України, що вона «оприлюднює 

заяви від імені прокурорського корпусу про факти порушення незалежності 

прокурора»). Прокурорський корпус складають всі прокурори, які обіймають 

посади, зазначені в ст. 15 Закону. Саме представники цього корпусу є носіями права 

на самоврядування та обов’язку виконувати рішення органів самоврядування. Ці 

права та обов’язки можуть бути втрачені тільки у разі вибуття зі складу 

прокурорського корпусу – звільнення з посади або припинення повноважень 

прокурора. Водночас прокурор може не бути членом жодної профспілки або 

громадської організації прокурорів та має право в будь-який момент залишити їх 

лави, не втрачаючи при цьому статусу прокурора.  
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По-друге, профспілки та громадські організації підлягають державній 

реєстрації як юридичні особи приватного права, тоді як згідно з чинним 

законодавством органи професійного самоврядування підлягають реєстрації як 

юридичні особи публічного права. Іншими словами – створення профспілок та 

громадських організацій залежить від добровільного волевиявлення фізичних осіб, 

натомість створення органів професійного самоврядування є обов’язковим згідно з 

законодавством.  

По-третє, професійне самоврядування в основі свого правового статусу має 

передані державою управлінські повноваження. Повноваження держави 

передаються професійній спільноті для самостійного вирішення певних питань 

внутрішньої діяльності. Це є державною політикою деконцентрації влади. Таким 

чином, ці повноваження органів професійного самоврядування мають публічно-

правовий характер.  

Викладені висновки мають своє підтвердження у судовій практиці.  

ЄСПЛ, розглянувши заяви бельгійських лікарів у справі Ле Комт (Le Compte), 

Ван Льовен (Van Leuven) і Де Мейєр (De Meyere) проти Бельгії, які вважали, що їх 

обов’язок бути членом Ордену лікарів Бельгії і підпорядковуватися його правилам 

суперечить статті 11 Конвенції, у рішенні від 23 червня 1981 року зазначив: «Не 

було порушення ст. 11 Конвенції, оскільки Орден лікарів за своєю юридичною 

природою і з урахуванням його суто публічної функції не має характеру асоціації в 

сенсі п. 1 ст. 11. Орден лікарів Бельгії – це інститут публічного права. Будучи 

створений законодавцем, а не приватними особами, він інтегрований у державні 

структури. Орден <…> забезпечує <…> публічний контроль за професійною 

діяльністю лікарів. Для вирішення завдань, які бельгійська держава поставила перед 

ним, він користується у відповідності до закону дуже широкими правами, зокрема 

використовує адміністративні та дисциплінарні процедури, властиві публічній 

владі» [227]. 

У рішенні від 24 травня 2005 року того ж суду в справі «Бузеску проти 

Румунії», в якій заявник оскаржив рішення Ради адвокатів Румунії про скасування 

допуску до адвокатської практики, зазначено, що «Рада адвокатів Румунії є 
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законодавчо визначеним органом, який наділений адміністративними, а також 

нормотворчими повноваженнями, а також має на меті забезпечення загального 

суспільного інтересу, що стосується адвокатів, через здійснення публічного 

контролю» [228].  

Верховний Суд України в постанові від 27 січня 2016 року у справі, за якою 

адвокат оскаржував рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності, 

зазначив, що «кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури наділена 

повноваженнями приймати рішення про зупинення або припинення права на 

зайняття адвокатською діяльністю. Це свідчить про те, що суспільний інтерес, а 

відтак і публічно-правовий характер правовідносин випливає з повноти реалізації 

функцій адвокатури із захисту прав невизначеного кола осіб» [194]. 

На висновку щодо наділення державою повноваженнями органів 

професійного самоврядування зупинимось докладніше.  

На думку А. Крусян, необхідно відокремлювати поняття «надання 

повноважень», «передавання повноважень» і «делегування повноважень». Термін 

«надання повноважень» у розумінні науковця має загальне значення і може 

здійснюватися у формі делегування і шляхом передачі повноважень. При цьому 

правова природа надання повноважень залишається незмінною. Після делегування 

компетенція органу, що делегував повноваження, не змінюється, а компетенція 

органу, якому делегуються повноваження, розширюється, проте таке розширення 

має тимчасовий характер, тобто делеговані повноваження можуть бути у будь-який 

час відкликані [162].  

Разом із тим більш обґрунтованою вбачається думка І. Сторожук, яка вважає, 

що делегування потрібно відрізняти від передачі повноважень. У разі передачі 

відповідне повноваження вилучається з компетенції одного органу і включається до 

компетенції другого. Натомість делегування у розумінні науковця – це надання 

права вирішувати те чи інше питання іншому органу без суттєвого втручання в його 

вирішення [252].  

Оксана Терещук, досліджуючи питання щодо розуміння делегування 

повноважень, доходить висновку, що «в доктрині адміністративного права і досі 
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немає єдиної концепції розуміння делегування повноважень», проте вона зазначає, 

що «поняття «делегування» слід співвідносити із «передаванням»/«передачею» як 

спеціальне та загальне. Ототожнення понять «делегування» та «надання» вбачаємо 

безпідставним, оскільки вони мають різне смислове навантаження»; « <…> процеси 

<…> деконцентрації можуть об’єктивуватися/реалізовуватися у формі делегування 

повноважень» [255].  

Спираючись на викладені міркування, зі свого боку вважаємо, що державним 

органам певні повноваження надаються державою для здійснення функцій держави, 

та вони здійснюють такі повноваження від імені держави. У разі делегування 

повноважень, вони передаються державою від її органів іншим суб’єктам, які надалі 

їх здійснюють від власного імені без втручання з боку держави у їх вирішення, 

проте такі повноваження залишаються в компетенції держави. Під час передачі 

повноважень суб’єкт, якому вони передані, здійснює такі повноваження від 

власного імені, без втручання держави, відтак ці повноваження вибувають з 

компетенції держави. У двох останніх випадках повноваження відповідних суб’єктів 

набувають статусу публічно-владних, оскільки вони стосуються інтересів 

невизначеного кола осіб, проте вони не здійснюються державними органами.  

Так, органам судової влади надано повноваження щодо здійснення правосуддя 

в формі судочинства, суди проголошують свої рішення іменем України. Органи 

місцевого самоврядування делеговані повноваження здійснюють від власного імені, 

проте оскільки ці повноваження виходять, як правило, за межі інтересів тільки 

територіальної громади (контрольні повноваження, користування об’єктами 

державної власності тощо), вони продовжують залишатись у компетенції держави. 

Передані державою органам професійного самоврядування повноваження 

вибувають з її компетенції, здійснюються від імені цих органів та без втручання 

держави.  

Викладене не означає, що повноваження є такими, що «вибувають з власності 

держави». Вони ними є за визначенням як державно-владні, і оскільки передача 

повноважень залежить від державної політики, то в разі її зміни, такі повноваження 

може бути повернуто до компетенції держави. Тобто передача повноважень це не 
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привілей з боку держави для певної професійної спільноти, а визнання здатності 

такої спільноти самостійно вирішувати певні питання внутрішньої діяльності, 

виходячи не з корпоративного, а із суспільного інтересу.  

З досвіду європейських країн відомо, що діяльність органів професійного 

самоврядування спрямовується переважно на досягнення та вирішення таких цілей і 

завдань:  

– сприяння організації професійної діяльності, зокрема через участь цих 

органів у процедурах допуску до професії (ліцензуванні) та виключення з професії 

(дискваліфікації); 

– підвищення професійного рівня членів професії, а також сприяння 

підготовці осіб, котрі претендують на право займатися такою діяльністю; 

– підвищення рівня матеріальної відповідальності членів професії перед 

суспільством і конкретними споживачами (створення фонду відшкодування); 

– представництво інтересів професії та надання інформації про діяльність 

органів професійного самоврядування; 

– розвиток міжнародних зв’язків, обмін досвідом з іноземними органами 

професійного самоврядування [246]. 

З огляду на завдання нашого дослідження зазначимо, що в теорії виділяють 

такі види юридичної практичної діяльності, які класифікують за її спеціалізацією 

(або за суб’єктами здійснення) [244, с. 484]: судова, слідча, прокурорська, 

оперативна-розшукова, адвокатська, нотаріальна тощо.  

На сьогодні правові засади професійного самоврядування у сфері вітчизняної 

юридичної практичної діяльності виписані в Законах про судоустрій, «Про 

адвокатуру і адвокатську діяльність» [62] та інших: право на професійне 

самоврядування також надано нотаріусам, приватним виконавцям та аудиторам (для 

цієї професії вища юридична освіта, поряд з економічною, є кваліфікаційною 

вимогою).  

Проте кожна конкретна сфера професійної діяльності має свої специфічні 

особливості, що впливають на визначення: мети та завдань професійного 

самоврядування у тій чи іншій сфері практичної діяльності; переліку питань, які 
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вирішуються організаціями професійного самоврядування; обсягу повноважень, що 

можуть бути надані для цього тощо [210, с. 19].  

Найбільш близькими за своєю юридичною природою до інститутів 

прокурорського самоврядування та врядування є аналогічні інститути у суддів, що 

пояснюється наступними специфічними ознаками саме цих органів, які їх 

відрізняють від аналогічних органів інших юридичних професій. 

По-перше, прокурори та судді є працівниками органів державної влади на 

відміну від інших юридичних професій, представники яких, як правило, є 

самозайнятими. Цей статус накладає на прокурорів обмеження щодо сумісності та 

суміщення з іншими видами діяльності. Так, згідно зі ст. 18 Закону перебування на 

посаді прокурора несумісне з обійманням посади в будь-якому органі державної 

влади, іншому державному органі, органі місцевого самоврядування та з 

представницьким мандатом на державних виборних посадах. Згідно зі ст. 25 Закону 

України «Про запобігання корупції» [72], прокурору заборонено займатися іншою 

оплачуваною або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших 

виконавчих чи контрольних органів тощо. Тому участь прокурорів у роботі навіть 

такого виборного органу прокурорського самоврядування як Рада прокурорів 

України здійснюються на громадських засадах та не оплачується (ч. 4 ст. 71 Закону). 

Винятки з цього правила встановлюються Законом. Так, згідно з Законом про 

судоустрій відрядження на роботу до Ради суддів України її голови або заступника 

не вважається сумісництвом (ст. 54). На відміну від суддів та прокурорів, 

наприклад, члени кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури мають право 

здійснювати свої повноваження паралельно із здійсненням повноважень адвокатів 

та отримувати винагороду за свою роботу (ст. 50 Закону України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність»).  

По-друге, органи професійного самоврядування суддів та прокурорів не 

функціонують на засадах самофінансування, тобто за рахунок членів відповідних 

професійних спільнот. Забезпечення діяльності органів прокурорського 

самоврядування здійснюється ГПУ за рахунок коштів Державного бюджету України 

(ст. 72 Закону), органів суддівського самоврядування, Державною судовою 
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адміністрацією України та її територіальними управліннями також за рахунок 

коштів Державного бюджету України (ст. 134 Закону про судоустрій).  

По-третє, вирішення питань добору, оцінювання, переведення, звільнення, 

притягнення до дисциплінарної відповідальності віднесено до компетенції органів 

врядування, а не самоврядування.  

Водночас жоден документ керівних органів РЄ, неурядових організацій, які 

опікуються дотриманням певного статусу суддів у національних правових системах 

держав-членів РЄ, не містить визначення суддівського самоврядування або певних 

схем організаційного оформлення такого самоврядування [196, с. 259]. Повною 

мірою це стосується і органів з аналогічною компетенцією щодо прокурорів. 

Венеціанська комісія зазначила, що «не існує жодних міжнародних норм, які б 

регулювали створення та функціонування органів прокурорського самоврядування. 

Таким чином, здається, що саме від політики Верховної Ради України залежить, чи 

бажатиме вона створити такі органи згідно з такими, що передбачені у проекті 

Закону «Про прокуратуру»» [18, п. 106]. 

Український законодавець нормативно визначив поняття прокурорського 

самоврядування в ч. 1 ст. 65 Закону як самостійне колективне вирішення 

прокурорами питань внутрішньої діяльності прокуратури. Неважко помітити, що 

наведене визначення має певну змістовну невизначеність через залучення 

неформалізованого в законі поняття «внутрішня діяльність прокуратури». 

Наведений у ч. 2 ст. 65 Закону відкритий перелік внутрішньої діяльності не дає 

належної відповіді на питання про зміст поняття, оскільки для позначення змісту 

поняття законодавець залучає категорії високого рівня узагальнення, наприклад, 

«питання організаційного забезпечення». Хто здійснює таке забезпечення та в чому 

воно полягає в Законі знов таки не розкривається. Застосоване надалі формулювання 

– «інші питання, що безпосередньо не пов’язані з виконанням повноважень 

прокурорів» взагалі робить компетенцію органів прокурорського самоврядування 

аморфною, оскільки це коло питань стосується компетенції як прокурорів, які 

обіймають адміністративні посади, так і Комісії, та яким чином її розмежувати, не 

зазначено.  
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Певну ясність можна внести, якщо звернутись до останніх змін до 

Конституції, які були внесенні Законом України «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)» [201]. Згідно зі ст. 131 Конституції передбачено, що 

відповідно до закону в системі правосуддя утворюються органи та установи для 

забезпечення добору суддів, прокурорів, їх професійної підготовки, оцінювання, 

розгляду справ щодо їх дисциплінарної відповідальності, фінансового та 

організаційного забезпечення судів.  

Окремо в ст. 130-1 Конституції передбачено, що для захисту професійних 

інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльності судів відповідно до 

закону діє суддівське самоврядування. Тобто законодавець відокремлює добір, 

професійну підготовку, оцінювання, розгляд справ щодо дисциплінарної 

відповідальності суддів, фінансове та організаційне забезпечення судів від питань 

захисту професійних інтересів суддів та вирішення питань внутрішньої діяльності 

судів.  

На підставі викладеного законодавець не наділяє жодним із цих повноважень 

будь-які органи суддівського самоврядування, а виокремлює органи суддівського 

врядування: ВРП та ВККС.  

Зазначене дозволяє назвати наступні ознаки органів прокурорського 

врядування, які відокремлюють їх поняття від поняття відповідних органів 

самоврядування: 

1. Органи врядування є органами державної влади, яким надано певні 

державно-владні управлінські повноваження, вони діють від імені держави, а 

органам самоврядування держава передає такі повноваження і вони діють від 

власного імені або від імені відповідного професійного корпусу. Органи врядування 

залишаються елементом державного механізму (більш конкретно – державного 

апарату). Держава звужує свою компетенцію відповідно до обсягу повноважень, що 

передані органам самоврядування.  

2. Склад органів врядування не обов’язково мають становити в повному обсязі 

(і як правило не становлять) лише представники відповідної професійної спільноти 

(корпусу). Водночас однією з найбільш основоположних ознак органів 



59 
 
самоврядування є те, що суб’єкт та об’єкт управління співпадають, тому наявність у 

складі органу осіб, які призначаються не органами самоврядування з членів 

відповідного професійного корпусу, за визначенням виключає такий орган з числа 

органів самоврядування.  

3. Робота в складі органів врядування здійснюється на постійні основі з 

дотриманням законодавчих вимог щодо несумісництва і несуміщення та 

оплачується за рахунок коштів державного бюджету. Участь у діяльності органів 

самоврядування здійснюється на громадських засадах та окремо не оплачується.  

4. Органи врядування та їх члени в своїй діяльності незалежні від органів 

прокурорського самоврядування та інших органів, які беруть участь в їх 

формуванні, зокрема, їх члени не отримують імперативного мандату, не можуть 

бути відкликані та не є підзвітні зазначеним органам. Рада прокурорів України 

підзвітна всеукраїнській конференції прокурорів.  

5. Головна відмінність у компетенції і водночас головний взаємозв’язок між 

органами самоврядування та врядування є передача державою повноважень органам 

самоврядування брати участь у формуванні складу органів державної влади зі 

спеціальною компетенцією – органів врядування. Функція останніх полягає в тому, 

що саме органи врядування зі свого боку формують прокурорський корпус шляхом 

здійснення добору, розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності та 

оцінювання прокурорів [116, с. 15–16]. 

Останній довід пояснює, чому дослідити правовий статус органів 

прокурорського врядування, не торкаючись статусу органів самоврядування, 

неможливо. 

З наведених аргументів можна також зробити наступні висновки, які 

стосуються безпосередньо існуючих органів прокурорського самоврядування та 

врядування: 

1. Наразі єдиним органом прокурорського врядування в Україні є Комісія. 

ВРП є органом суддівського врядування, і хоча має певні повноваження щодо 

прокурорів, не здійснює добору, розгляду справ щодо дисциплінарної 
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відповідальності та оцінювання прокурорів. Повноваження ВРП щодо прокурорів 

мають бути вилучені з її компетенції (докладніше – у Розділі ІІ).  

2. Законодавець припускає непослідовність, визначивши з одного боку 

прокурорський корпус здатним здійснювати професійне самоврядування, проте з 

іншого боку, не передавши органам прокурорського самоврядування можливість 

формувати більшість у відповідному органі врядування – Комісії, в якій лише 5 з 11 

членів є прокурорами, які обрані всеукраїнською конференцією прокурорів.  

3. Включення до складу Ради прокурорів України згідно з Законом 2 осіб, які 

не є прокурорами, котрі обрані прокурорами, не відповідає статусу Ради як органу 

прокурорського самоврядування. Якщо вважати, що це зроблено на виконання 

п. 159 висновку Венеціанської комісії № 735/2013 щодо проєкту Закону України 

«Про прокуратуру» [19], то таке твердження не є правильним, оскільки у висновку 

немає вказівки ким саме мають призначатись (обиратись) особи, які не є 

прокурорами. Статусу Ради прокурорів України як органу прокурорського 

самоврядування відповідатиме обрання таких осіб всеукраїнською конференцією 

прокурорів.  

4. У Законі задекларована єдність системи прокуратури, яка забезпечується 

єдиним статусом прокурорів (ст. 7) та передбачена Конституцією функція з добору 

прокурорів віднесена до компетенції Комісії (ст. 77). Проте подальші правки, які 

стосуються спеціалізованих прокурорів, нівелюють ці принципи. Призначення 

військових прокурорів здійснюється без проведення відкритого конкурсу (хоча за 

ст. 3 Закону це є засадою діяльності прокуратури) та без участі будь-якого органу, 

який за законом є органом з їх добору. Для конкурсного відбору прокурорів 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передбачені дві конкурсні комісії: 

одна, яка формується парламентом та Радою прокурорів України щодо відбору 

керівників цієї прокуратури; інша, яка формується керівником Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури та Генеральним прокурором щодо відбору всіх інших 

прокурорів (ст. 8-1 Закону). Ці комісії здійснюють свою діяльність в окремому 

порядку, відмінному від загального порядку добору прокурорів, встановленого 

Законом. 
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5. Законом до компетенції Комісії як органу прокурорського врядування або 

компетенції будь-якого іншого органу не віднесенні повноваження щодо 

оцінювання прокурорів.  

Законодавчий статус Комісії також свідчить про те, що в її компетенції 

питання, не пов’язані з виконанням повноважень прокурорами, не вважаються 

питаннями внутрішньої діяльності прокуратури. Крім того, законодавець у ст. 66 

Закону називає лише наступні організаційні форми прокурорського самоврядування: 

всеукраїнська конференція прокурорів та Рада прокурорів України (хоча за змістом 

Закону очевидно, що до цих форм належать також збори прокурорів, які обирають 

делегатів на конференцію – ст. 69 Закону).  

Як вже було зазначено, конкретна національна модель органів прокурорського 

самоврядування та врядування встановлюється законодавчо, і саме в цій моделі слід 

віднаходити основні характеристики для відмежування їх правового статусу. 

Оскільки в історії вітчизняної прокуратури немає інститутів, які можна вважати 

прототипами прокурорського врядування та самоврядування, доцільним є 

прослідкувати генезис такого органу прокурорського врядування, як Комісія, через 

виявлення та з’ясування діалектики розвитку аналогічних за своїми функціями 

організацій у країнах-членах Ради Європи. При цьому маються на увазі державні 

інститути, які, виконуючи схожі до Комісії функції, мають подібні організаційно-

правові характеристики порядку їх утворення та здійснення повноважень.  

Об’єктом цього дослідження є саме подібні організації країн-членів РЄ, 

оскільки реформування вітчизняної прокуратури отримало старт із прийняттям 

України 09 листопада 1995 року до РЄ.  

На вимогу ст. 3 Статуту РЄ [250] Україна взяла на себе зобов’язання, які 

відображені у Висновку Парламентської асамблеї РЄ (далі – ПАРЄ) № 190 (1995) 

[17]. Відповідно до п. 11-vi зазначеного Висновку, вказувалась необхідність зміни 

ролі та функцій прокуратури України з перетворенням її на орган, який 

відповідатиме стандартам РЄ, тобто на демократичну, професійну та самоврядну 

систему, що у своїй діяльності керується Конституцією, законами та провідними 

європейськими стандартами. Проте в 2001 році ПАРЄ своєю резолюцією 
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констатувала, що не відбулося суттєвих та позитивних змін у питаннях 

трансформації ролі та функцій органів прокуратури [215; 150]. На виконання 

зазначеної Резолюції в тому ж 2001 році в Україні було запроваджено так звану 

«малу судову реформу», в рамках якої прийнято Закон «Про внесення змін до 

Закону України «Про прокуратуру» [66]. З його прийняттям у системі органів 

прокуратури почався процес реалізації на практиці якісних змін функціонування 

прокуратури, як того вимагала Рада Європи [71, с. 251]. 

Цей процес виявився довготривалим та суперечливим, оскільки європейські 

інституції настоювали на тому, що функції прокуратури в Україні мають 

стосуватись тільки кримінальної юстиції [219], з чим не погоджувались тогочасні 

впливові очільники прокуратури. У Резолюції 2010 року ПАРЄ вкотре висловила 

занепокоєння неналежним виконанням Україною зобов’язань з реформування 

прокуратури [216].  

Указом Президента України від 9 грудня 2010 року [263] створено Комісію зі 

зміцнення демократії та утвердження верховенства права як консультативно-

дорадчий орган при Президенті. На цю Комісію покладено завдання з підготовки 

пропозицій щодо вжиття заходів для завершення виконання Україною зобов’язань, 

що випливають з її членства в РЄ, визначених у наведених документах ПАРЄ 1995 

та 2010 років.  

Крім того, було видано Указ Президента України від 12 січня 2011 року «Про 

План заходів із виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають із її 

членства в Раді Європи» [264], який містив положення про те, що протягом року з 

дня прийняття нового КПК України з участю ГПУ має бути розроблений Закон 

України «Про прокуратуру» у новій редакції.  

Викладене потягло те, що на підставі двох різних актів глави держави було 

розроблено різні проекти нового Закону «Про прокуратуру».  

Перший схвалено 22 грудня 2011 року на шостому пленарному засіданні 

Комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права [209]. Він через 

ПАРЄ потрапив до Венеціанської комісії для експертного дослідження. Відповідний 

висновок схвалений у жовтні 2012 року [18]. Саме цей законопроект уперше 
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запропонував впровадження в прокуратурі інституту самоврядування й часткове 

формування ним органів врядування, а саме: Кваліфікаційної комісії суддів та 

прокурорів (ст. 26) та Дисциплінарної комісії суддів та прокурорів (ст. 38). Щодо 

статусу та порядку роботи цих комісій містилась відсилочна норма до закону про 

судоустрій та статус суддів.  

У цілому законопроєкт отримав позитивні оцінки, проте найбільш критичні 

зауваження були висловлені саме щодо запропонованої моделі самоврядування. 

Венеціанська комісія зазначила, що відповідні пропозиції «є фантастичними і навіть 

революційними».  

Причиною такого саркастичного відгуку стало те, що автори як цього 

законопроєкту, так і наступного, про який йтиметься нижче, хоча й спирались на 

європейський досвід під час їхньої підготовки, однак не вивчили його достатньою 

мірою для здійснення імплементації. Разом із тим головна ознака самоврядності 

прокуратури (про яку йдеться у висновку ПАРЄ 1995 року) полягає в тому, що 

прокурорському корпусу надається право брати участь у формуванні органів, 

компетенцією яких є формування вказаного корпусу. Органам самоврядування 

безпосередньо не передаються кадрово-управлінські або юрисдикційні 

повноваження щодо прокурорів. Головним призначенням інститутів прокурорського 

самоврядування є усунення або, принаймні, зменшення політичного впливу на 

прокурорів засобом вирішення основних питань їх кар’єри органами, які ці 

інститути формують та членами яких є прокурори, обрані прокурорами. Однак цей 

засіб має передумови: 1. Реальна незалежність органів прокурорського 

самоврядування; 2. Здатність прокурорського корпусу країни до вирішення завдань 

самоврядування, виходячи із суспільного, а не корпоративного інтересу.  

Продовжуючи критику законопроєкту, Венеціанська комісія зазначає, що їй «не 

відомо про жодну систему правосуддя, у якій би були створені органи 

прокурорського самоврядування, що мали б такі повноваження щодо адміністрації 

та системи прокуратури. До цього питання слід підходити з обережністю, особливо 

тому, що представники, обрані прокурорами, здатні діяти залежно від того, що вони 

вважають інтересами своїх членів, виключаючи будь-які інші міркування, в тому 
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числі і щодо громадських інтересів чи навіть інтересів членів громадськості. Також 

потрібно запобігати будь-яким корупційним ризикам. Впливову посаду Голови Ради 

прокурорів слід переглянути, оскільки він/вона матиме можливість впливати на 

діяльність представників органів прокуратури в Дисциплінарній і Кваліфікаційній 

комісіях, а відтак матиме більший вплив на призначення, просування по службі, 

дисциплінарну відповідальність і звільнення з посади, ніж його коли-небудь мав 

Генеральний прокурор або голови регіональних та окружних прокуратур» (пункти 

117, 118).  

15 квітня 2013 року Україна від РЄ отримала документ під назвою «Принципи 

щодо ролі інституціональної організації прокурорської служби та статусу 

прокурорів України» [253], на підставі якого мала бути здійснена підготовка 

проєкту нової редакції Закону України «Про прокуратуру». 

Наведемо деякі цитати з цих Принципів: «у призначенні прокурорів, їх 

кар’єрному розвитку, навчанні та інших аспектах професійного зміцнення 

прокуратури, механізми самоврядування повинні також відігравати роль у питаннях 

дисциплінарної відповідальності, включаючи звільнення прокурорів з посад»; «у 

системах, де прокуратура не входить до судової гілки державної влади, Рада 

прокурорів, її дисциплінарна та кваліфікаційна комісії повинні бути відокремленими 

від відповідних установ судової системи; до складу Ради прокурорів повинні 

входити прокурори усіх рівнів, запропоновані у демократичний спосіб 

представниками цієї професії»; «їх повинні врівноважувати члени з числа інших 

фахівців у сфері права або вчені, обрані, бажано, парламентом»; «рішення ради 

прокурорів могли б мати обов’язковий характер у питаннях, що стосуються 

формування професії і, можливо, дисциплінарного провадження. Проте її рішення 

не повинні безпосередньо втручатися в управління роботою прокуратури та не 

мають надавати вказівки окремим прокурорам»; «рада прокурорів повинна 

забезпечуватися відповідними виробничими потужностями для здійснення своїх 

функцій: мати власний бюджет, необхідну інфраструктуру, бажано незалежних 

голову та керівників її органів (дисциплінарної та кваліфікаційної комісій), а також 

допоміжний персонал».  
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З наведеного стає ще більш очевидно, що експерти РЄ не сприймають Раду 

прокурорів як орган прокурорського самоврядування в тому визначенні, яке 

застосовується в національному законодавстві. Для європейських правових систем 

взагалі не характерне виділення в системі правосуддя окремо органів 

самоврядування на кшталт Ради суддів України та органів врядування: ВРП та 

ВККС, – оскільки як у відповідних документах, так і в численних висновках та 

коментарях європейських експертів ці поняття часто застосовуються як тотожні. 

Таким чином, у наведених «Принципах…» йдеться саме про створення ради 

прокурорів зі статусом, який відповідає статусу в системі правосуддя вітчизняних 

органів врядування, а не самоврядування.  

Другий проєкт Закону «Про прокуратуру» [208] підготовлено Міністерством 

юстиції України з участю ГПУ, 06 серпня 2013 року його передано на експертизу 

Венеціанської комісії, якою 11–12 жовтня 2013 року ухвалено відповідний висновок 

[19]. У цьому законопроєкті конфігурація органів прокурорського самоврядування 

та врядування, яка була запропонована законопроєктом Комісії зі зміцнення 

демократії та утвердження верховенства права, в цілому збережена. Тому у 

висновку Венеціанська комісія звернула увагу на необхідність виконання її 

попереднього висновку 2012 року, положення щодо прокурорського 

самоврядування назвала «дуже складними» (п. 154) та висловила ще низку 

зауважень, насамперед, щодо статусу кваліфікаційно-дисциплінарних комісій 

прокурорів, що складають систему, до якої входять відповідні комісії в регіонах та 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів України. Такі комісії мали 

фактично стати частиною відповідного органу прокуратури та лише формально 

перебирали на себе певний обсяг повноважень, що належав до цього керівникам 

регіональних прокуратур та Генеральному прокурору України.  

Подальша активізація реформи прокуратури України відбулася в другій 

половині 2014 року з прийняттям нового Закону України «Про прокуратуру». І хоча 

в цьому Законі було зроблено спробу врахувати деякі зауваження Венеціанської 

комісії, це був той самий законопроєкт, який вносився в парламент 31 жовтня 2013 

року адміністрацією президента В. Януковича. Зокрема, Комісія вже була створена 
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як єдиний орган зі статусом юридичної особи, проте внесені зміни до законопроєкту 

перед його прийняттям у цілому розбалансували цей законодавчий акт та не 

усунули, а навпаки поглибили концептуальні суперечності побудови нової системи 

адміністрування прокуратури.  

З огляду на неповноту реформування прокуратури та невідповідність її 

діяльності європейським стандартам, Указом Президента України від 20 травня 2015 

року № 276/2015 схвалено Стратегію реформування судоустрою, судочинства та 

суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки [202]. 

Стратегія виходить з того, що в Україні «має місце проблема недостатнього 

рівня функціональної незалежності та доброчесності прокурорів, існує потреба в 

більш розвинених інструментах управління ефективністю, значно жорсткіших 

етичних вимогах і дисциплінарних правилах для прокурорів». Шляхом вирішення 

проблеми є «досягнення балансу між незалежністю, повноваженнями, 

відповідальністю та ефективністю прокуратури, у тому числі шляхом внесення змін 

до управління системою прокуратури, порядку призначення на посади, управління 

продуктивністю та систем професійної та безперервної підготовки». 

Проведена в подальшому робота привела до прийняття 2 червня 2016 року 

Верховною Радою України Закону України «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)» [201], який набрав чинності 30 вересня 2016 року. Цим 

Законом визначено не тільки новий конституційно-правий статус прокуратури, а й 

закладено конституційні засади для вирішення низки важливих завдань з 

формування прокурорського корпусу на принципах, які відповідають європейським 

стандартам у цій галузі та статусу прокурорів як представників системи правосуддя.  

Разом з тим чинний Закон України «Про прокуратуру» досі не приведено у 

відповідність до конституційних змін та європейських стандартів.  

Викладене пояснює, чому ми надалі при дослідженні генезису Комісії 

використовуємо досвід саме європейських країн, які є членами РЄ.  

Епоха просвітництва та буржуазні революції в Європі XVIII–XIX сторіччя 

мали однією з ідейних основ прагнення до зламу феодальних інститутів одноосібної 

влади та свавілля. Таке прагнення втілилося у впровадженні принципу розподілу 
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державної влади, відповідно до якого судова влада є окремою гілкою державної 

влади. Ця ідея відображена в роботах видатного французького філософа Ш. 

Монтеск’є. Саме із судовою гілкою влади пов’язані сподівання громадян на рівність 

перед законом та справедливість. Однак такі сподівання з часом виявлялись 

марними, оскільки політичні еліти, які перебували у владі, намагались і надалі 

використовувати суди та прокуратуру для боротьби з опонентами та протиправного 

утримання влади. Подальший прогрес західних ліберальних демократій пов’язаний, 

зокрема, зі створенням та укріпленням інститутів, які забезпечують незалежність 

судової влади. У цьому ж напрямку та на цьому ж ідейному підґрунті рухається і 

вітчизняна правова система, в якій зроблено спробу рецепіювати західноєвропейські 

самоврядні інститути адміністрування судової влади та системи правосуддя в 

цілому.  

Усвідомлюючи дивергентність національних правових систем як фактор 

ускладнення їх порівняльного аналізу, нами в якості відправної точки дослідження 

висунуто гіпотезу про те, що характеристику генезису інститутів прокурорського 

врядування в різних країнах-членах РЄ можна пов’язати з типологію правових 

сімей, які за визначенням є сукупністю правових систем, об’єднаних спільністю 

історичного формування, структури права, його джерел, провідних галузей та 

інститутів, правозастосування, правосвідомості, поняттєвого апарату юридичної 

науки [260, с. 33]. Вчення про правові сім’ї пов’язано, насамперед, з ім’ям ще 

одного видатного французького вченого – Рене Давида, який висунув ідею 

трихотомії – виділення трьох правових сімей: соціалістичної, англосаксонської та 

романо-германської, до яких примикає інший юридичний світ, який охоплює чотири 

п’ятих планети під назвою «релігійні та традиційні системи» [38]. Суттєве значення 

для нашого аналізу має розрізнення германської та романської частини правової 

сім’ї. Звісно, віднесення країн Європи до германських або романських правових 

систем дуже умовне, оскільки взаємна конвергенція цих систем є доволі глибокою. 

Власне їх розрізнення в науці насамперед пов’язується з інституційним або 

пандектним принципом побудови нормативно-правових актів, а не державним 

апаратом.  
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З поля наукового пошуку, завдяки нашій гіпотезі, можна одразу виключити 

країни соціалістичної та англосаксонської правових сімей. Перші – завдяки тому, що 

таких країн-членів РЄ не існує, другі – через те, що в цих країнах, до яких входять 

Велика Британія, Ірландія та Мальта, не існує прокуратури в тому розумінні 

державного органу, яке є принциповим для характеристики органів прокуратури 

континентальної Європи, в тому числі України, як єдиної системи [54].  

Очевидно, що германські правові системи слід почати досліджувати з 

Німеччини, в прокуратурі якої, як ми побачимо, відсутні будь-які організації, які 

можна було віднести до самоврядних, як на федеральному, так і на місцевому рівні, 

хоча є потужне так зване суддівське представництво, яке відрізняється від 

вітчизняного суддівського самоврядування та врядування, проте також є 

інституціональною гарантією незалежності суддів. 

При Федеральному Верховному Суді ФРН у м. Карлсруе діє Федеральна 

Генеральна прокуратура, яка підпорядкована Федеральному міністру юстиції, проте 

генеральні прокуратури земель не перебувають в ієрархічному підпорядкуванні 

вищевказаної прокуратури, а підпорядковуються відповідному міністру юстиції 

землі. Щодо прокурорів діють загальні принципи і норми права про статус 

чиновників. Прокуратури побудовані ієрархічно і монократично. Генеральні 

прокурори керують установою: її співробітники діють при здійсненні службових 

обов’язків в якості їхніх представників. Генеральний прокурор підлягає службовому 

нагляду з боку відповідного міністра юстиції, який несе перед відповідним 

парламентом політичну відповідальність за діяльність прокуратури.  

  Принципових особливостей правової системи ФРН, якими б пояснювався 

такий стан законодавчого врегулювання статусу прокуратури та прокурорів, не 

існує, тому німецькі фахівці зазначають, що в країні слід надалі наполегливо 

працювати над тим, щоб визначити прокуратуру такою ж незалежною, як і суди, 

адже ще в XIX столітті німецький громадянський рух за свободу вимагав незалежної 

прокуратури в якості «судді в досудовому провадженні». В європейському 

порівнянні нормативне врегулювання службового становища прокурора, тобто 

норми службового права прокурорів у Німеччині, є одним з найгірших.  
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РЄ зазначає, що у випадку залежної від виконавчої влади прокуратури має 

бути нормативно забезпечено, щоб прокуратура була в змозі здійснювати 

кримінальне переслідування без тиску з боку державних чиновників за вчинені ними 

злочини, як-то: корупція, зловживання владою, серйозні порушення прав людини й 

інші злочини, визнані міжнародним правом [217]. Не можна говорити про те, що ця 

вимога повністю виконана в німецькому законодавстві. Цьому протистоїть так зване 

зовнішнє, тобто не в конкретній справі та в конкретних діях, право міністра юстиції 

давати вказівки. Хоча на практиці факти неправомірного втручання в діяльність 

прокурорів не відомі.  

Добір прокурорів та суддів у Німеччині уніфікований та здійснюється 

спеціальними комісіями при вищих судах. У дисциплінарних провадженнях у 

справах прокурорів рішення приймають дисциплінарні суди у справах суддів. Крім 

того, діє система оцінювання прокурорів за докладно розробленими критеріями. Під 

час вирішення питань кар’єрного просування та періодично раз на чотири роки 

оцінювання проводиться визначеними законодавством службовими начальниками 

прокурора [80].  

Можна констатувати, проте з великими винятками, що для країн, які належать 

до германської підгрупи, більш характерна відсутність органів, подібних до Комісії. 

Наприклад, Литва та Латвія не мають інститутів прокурорського самоврядування та 

врядування, в них генеральними прокурором створюються лише ради, які є 

дорадчими органами. Водночас в Естонії існує Генеральна асамблея прокурорів, 

тобто зібрання всіх прокурорів, яке скликається не рідше, ніж раз на рік, та обирає 

більшість членів Комісії з добору та оцінки прокурорів, Дисциплінарної комісії, 

затверджує кодекс етики тощо.  

До країн цієї групи також можна віднести Австрію, Чехію, Словаччину, 

Угорщину, Люксембург. Хоча в Чехії органів прокурорського самоврядування не 

існує, в Законі про прокуратуру [59] закріплено, що Спілка прокурорів Чеської 

республіки є добровільним неполітичним об’єднанням прокурорів та помічників 

прокурорів. Згідно зі Статутом цього об’єднання воно ставить за мету поступове 
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впровадження самоврядних елементів у системі прокуратури. В Угорщині діє 

Національна асоціація прокурорів. 

Для організації органів прокуратури Росії, Вірменії та Азербайджану 

характерний суттєвий спадок соціалістичної системи: жорстка централізованість, 

залежність від правлячої еліти та відсутність реального відмежування від виконавчої 

влади. Тому закономірно, що в цих країнах немає прокурорського самоврядування, а 

функціональна незалежність прокурорів викликає великі сумніви.  

Для скандинавських країн (Норвегія, Швеція, Фінляндія, Ісландія та Данія) 

також характерна відсутність самоврядування прокурорського корпусу, зокрема, 

через суттєву специфіку їх правових систем, які за визначенням деяких дослідників 

багато в чому є автентичними. Наприклад, у Данії немає відмінностей між 

адвокатами та іншими практикуючими юристами, які характерні для інших країн, 

тому в Законі про судову владу [61] статус усіх юристів регулюється однією статтею 

(119). Данське юридичне товариство складається з усіх данських юристів, яких 

призначає або рекомендує на відповідні посади, в тому числі в прокуратурі, Міністр 

юстиції (який також є генеральним прокурором). Членство у цьому товаристві для 

юристів є обов’язковим, оскільки саме органи цього товариства здійснюють 

дисциплінарні процедури щодо юристів, представляють юридичний корпус країни у 

взаєминах з іншими державними та міжнародними органами.  

Характеристику романських правових систем справедливо почати з Франції, 

оскільки Вищу раду магістратури Франції (далі – ВРМ Франції) утворено в 1883 

році. Вона є найдавнішим подібним органом у світі, а Франція має повне право 

вважатися родоначальницею інституту вищих судових рад та похідних він нього 

моделей адміністрування органів системи правосуддя.  

За період свого існування статус зазначеного органу неодноразово зазнавав 

суттєвих змін, проте загальний напрямок його реформування полягав у зміцненні 

його незалежності. Модифікації ВРМ Франції 1883, 1946 та частково 1958 року 

стосувались тільки суддів. Припускалось навіть підпорядкування прокуратури 

Міністерству внутрішніх справ. Закон 1958 року встановив унітарне управління 



71 
 
прокуратурою, та Рада не мала юрисдикції щодо прокурорів. Вони залишились в 

управлінні безпосередньо міністра юстиції.  

Поступово картина змінювалась завдяки насамперед судовій практиці 

Конституційної ради (Конституційного суду) на користь приєднання прокуратури 

до судової влади, а також роботі Консультативного комітету щодо змін до 

Конституції Франції під головуванням відомого французького юриста Ж. Веделя, 

яким у 1993 році були представлені законопроєкти щодо конституційних змін, серед 

яких пропонувалась значна реформа правового статусу ВРМ. Консультативна рада 

прокурорів Франції також підтримала приєднання прокуратури до судової влади. 

Таким чином, після прийняття конституційного закону 1994 року ВРМ Франції 

наділено компетенцією щодо всіх магістратів із створенням окремих складів Ради 

для суддів та для прокурорів, а компетенцією щодо забезпечення єдності цих 

складів наділено її пленарний склад. Проте ВРМ Франції вносила лише пропозиції 

міністру юстиції щодо призначення прокурорів та не мала повноважень впливати на 

призначення Радою міністрів (урядом) генеральних прокурорів в апеляційних судах 

та генерального прокурора при касаційному суді.  

Визначною новелою конституційної реформи, впровадженої в 2008 році, стало 

надання для затвердження Ради міністрів пропозицій ВРМ про призначення 

генеральних прокурорів. Останні три Міністра юстиції Франції також взяли на себе 

зобов’язання систематично слідувати рекомендаціям ВРМ Франції, які стосуються 

призначень та притягнення прокурорів до дисциплінарної відповідальності, та де-

факто жодного разу не давалось негативних висновків щодо призначення 

прокурорів з 2008 року, що фактично призвело до однакової практики з формування 

корпусу всіх магістратів.  

Згідно з Конституцією Франції [109] (ст. 65) головою ВРМ є Президент 

Республіки. Саме він є одночасно гарантом незалежності судової влади. Міністр 

юстиції є за правом (тобто за посадою) віце-головою та заміщує Президента у разі 

необхідності. Склад Ради, уповноважений щодо прокурорів, включає, окрім 

Президента Республіки та міністра юстиції, п’ять прокурорів та одного суддю, а 

також члена Державної ради (дорадчий орган французького уряду та вищий 
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адміністративний суд Французької республіки) та трьох осіб, які не мають 

відношення ані до парламенту, ані до судової системи, та які призначаються 

відповідно Президентом Республіки, головою Національного зібрання (нижня 

палата парламенту) та головою Сенату (верхня палата парламенту).  

Склад ВРМ Франції, уповноважений щодо прокурорів, дає свій висновок 

стосовно призначень та дисциплінарних стягнень щодо прокурорів (в останньому 

випадку в ньому головує Генеральний прокурор при Касаційному суді). На відміну 

від суддів рішення Ради про дисциплінарне стягнення щодо прокурора не має 

юрисдикційного характеру, а у вигляді рекомендації надається міністру юстиції. 

Рішення останнього у разі перевищення повноважень може бути оскаржено до 

Державної ради.  

Конституційна реформа 2008 року надала право прямого звернення до ВРМ 

Франції сторін судового провадження у разі, коли вони вважають, що магістратом 

вчинено дисциплінарний проступок при виконанні його функцій.  

Пленарний склад ВРМ Франції на своєму засіданні приймає рішення стосовно 

етики магістратів, а також з будь-яких питань, які стосуються функціонування 

судової влади, які передає міністру юстиції. Рада складає та публікує кодекс етичної 

поведінки магістратів. У 2016 році вона створила службу з етики, до якої може 

звернутися будь-який магістрат з питаннями деонтологічного характеру, що 

стосуються його особисто.  

Нова спроба реформи ВРМ Франції, яку було розпочато в 2013 році, не 

вдалась. Хоча первинний текст законопроєкту передбачав реформу складу Ради, 

відповідно до якої кваліфіковану більшість у ньому повинні складати магістрати, 

обрані своїми колегами, а також їй повністю передавались повноваження з 

вирішення питань незалежності судових органів та етики суддів, поки що в 

парламенті мають шанси на успіх лише правки щодо самостійного призначення 

прокурорів та повна передача щодо них юрисдикційних повноважень до ВРМ [152].  

Інститут вищих судових рад, напевне, не випадково має в наукових колах 

Європи назву франко-італійської моделі, оскільки саме італійське законодавче 
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регулювання статусу Вищої ради магістратури, на наш погляд, більш повно 

забезпечує незалежність судової влади.  

Відповідно до Конституції Італії [107] (ст. 104) магістратура являє собою 

автономну та незалежну від всякої іншої влади корпорацію (спільноту). Відповідний 

розділ Конституції, який регулює питання організації судової влади та судоустрою, 

власне, носить назву «Магістратура». Закріплено, що магістрати розрізняються між 

собою тільки за своїми функціями, тобто безпосередньо на конституційному рівні 

статус прокурорів прирівняно до статусу суддів.  

Вищим конституційним органом у судовій ієрархії є Вища рада магістратури 

(далі – ВРМ Італії), яка в сучасному статусі заснована в 1959 році (у цього органу 

були попередники). У ній головує Президент Республіки, проте Італія, на відміну від 

Франції, є парламентською республікою, тому можливості Президента з 

політичного впливу на Раду обмежені. Перший голова та Генеральний прокурор 

Касаційного суду «за правом» входять до Ради. Дві третини інших членів (16) 

обираються всіма штатними суддями з числа осіб, які належать до різних категорій 

магістратури (тобто обраними можуть бути і магістрати, які виконують функції 

прокурорів), а одна третина (8) – парламентом на спільному засіданні палат з числа 

штатних професорів права університетів та адвокатів з 15-річним стажем. 

Таким чином, кваліфікована більшість у ВРМ Італії належить представникам 

судової влади, які обрані своїми колегами, а всі інші члени (крім Президента) є 

авторитетними юристами.  

Компетенція ВРМ Італії щодо магістратів є майже монопольною, оскільки 

вона вирішує всі питання їх кар’єри: прийом до складу магістратури, стажування; 

переводи, підвищення, призначення на керівні посади; професійне оцінювання; 

відставки та звільнення; накладення дисциплінарних стягнень та інші питання, 

пов’язані зі статусом магістратів. Крім того, ВРМ здійснює призначення та 

відкликання почесних віце-преторів, мирових суддів та їхніх заступників, а також 

членів спеціалізованих відділень, які не є магістратами. Єдиним випадком, коли 

міністр юстиції має певне відношення до призначень, є надання ним свого висновку 

щодо магістрату, який призначається на керівну посаду. Цей висновок не 
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обов’язковий для врахування Радою, проте така практика вважається виправданою, 

оскільки за Конституцією цей міністр відповідальний за організацію та 

функціонування служб, пов’язаних з правосуддям [151].  

Наразі можна назвати наступні державні органи в європейських країнах, які 

рецепіювали франко-італійську модель вищих судових рад, функції яких стосуються 

і суддів, і прокурорів: це Вища рада магістратури Румунії, Вища рада юстиції 

Бельгії, Вища судова рада Болгарії. До цієї ж групи, щоправда доволі умовно через 

значну національну специфіку, можна віднести Вищу судову раду з цивільного та 

кримінального правосуддя Греції, Вищу раду суддів та прокурорів Туреччини.  

Генеральну раду юстиції Іспанії створено згідно з Конституцією 1978 року 

відповідно до зразків інших сусідніх країн, таких як Франція, Португалія і, 

особливо, Італія. Це стало абсолютною новелою, оскільки в історії країни не 

існувало якого-небудь подібного попередника, тобто автономного державного 

органу адміністрування судової влади та гаранта її незалежності [156]. За статусом 

прокурорів в Іспанії прирівняно до суддів, проте до «португальського впливу» на 

іспанську модель, на наш погляд, слід віднести відсутність у Генеральної ради 

юстиції повноважень щодо прокурорів. У прокуратурі створено окремо Раду 

прокурорів з 13 членів, 9 з яких є прокурорами, що обираються прокурорами. У Раді 

головує Генеральний прокурор та за статусом Рада є дорадчим органом, який бере 

участь у вирішенні питань кар’єри, оцінювання, дисциплінарної відповідальності 

прокурорів тощо. Генеральний прокурор Іспанії на практиці слідує рішенням, 

прийнятим Радою прокурорів. Порівняно з іншими країнами романської правової 

сім’ї обмежений обсяг прокурорського самоврядування можна з одного боку 

пояснити обмеженою роллю прокурорів на досудовому розслідуванні, де основні 

повноваження, в тому числі щодо здійснення кримінального переслідування, 

сконцентровані в руках слідчих суддів, а з іншого боку – наявністю потужних 

незалежних громадських організацій прокурорів, які відіграють значну роль у 

життєдіяльності прокуратури.  

У Португалії функціонує Вища рада прокурорів, якій надано всю повноту 

повноважень щодо кар’єри та дисциплінарну владу над прокурорами. При цьому 
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роль прокурорів на досудовій стадії кримінального процесу набагато вища, аніж в 

Іспанії, та є схожою з тією моделлю, яка застосовується у Франції, Україні та інших 

країнах, де прокурори мають право ініціювати кримінальне переслідування та 

керувати діями органів правопорядку.  

Також до цієї групи країн, в яких створено окремі самоврядні органи 

адміністрування прокуратури, можна віднести Вищу прокурорську раду Албанії, 

Національну раду прокуратури Польщі, Державну прокурорську раду в Сербії, 

Хорватії та Словенії, Вищу раду прокурорів Молдови, Прокурорську раду Грузії, 

Раду публічних прокурорів Македонії, а також, знов-таки умовно через суттєву 

специфіку порядку створення, – Раду генеральних прокурорів Нідерландів. Саме до 

цієї групи країн входить і Україна.  

Таким чином, генезис у вітчизняній правовій системі такого нового інституту, 

як Комісія, можна прослідкувати від аналогічних за своєю правовою природою 

інститутів, які з’явились уперше у Франції для адміністрування органів судової 

влади, а потім поширились у більшості країн Європи, зазнавши суттєвої модифікації 

на національному підґрунті. Ці інститути згодом розповсюдили свою юрисдикцію 

не тільки на суддів, а й на прокурорів, оскільки останні вважаються представниками 

системи правосуддя.  

Узагальнюючи дані щодо органів прокурорського самоврядування та 

врядування країн-членів РЄ, можна зробити наступні висновки.  

По-перше, для цих країн є характерним визначення статусу прокурорів нарівні 

зі статусом суддів, що, зокрема, має наслідком передачу кадрових та юрисдикційних 

повноважень щодо прокурорів до незалежних органів врядування в системі 

правосуддя, які є або спільними для прокурорів і суддів, або створюються для 

прокурорів окремо. Однак в Україні законодавчий статус прокурорів не 

прирівняний до суддівського (принаймні в тому обсязі, в якому це зробити дійсно 

можливо).  

По-друге, навіть за наявності спільного органу врядування у суддів та 

прокурорів, у його структурі виокремлюються суддівські та прокурорські 

підрозділи. За наявності окремих органів, їх компетенція не перетинається. Разом з 
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тим в Україні рішення про притягнення прокурорів до дисциплінарної 

відповідальності можуть бути переглянуті не тільки судом, а і ВРП. Цей же орган 

наділено компетенцією щодо ухвалення рішень про порушення прокурорами вимог 

щодо несумісності.  

По-третє, за наявності окремого органу прокурорського врядування він є 

консолідованим (створюється тільки прокурорська рада) на відміну від вітчизняної 

моделі, де суттєві питання прокурорської кар’єри віднесені до компетенції 

відмінних від органів прокурорського врядування суб’єктів адміністрування 

системи прокуратури, в тому числі Ради прокурорів України. Комісія та Рада 

прокурорів в Україні є окремими органами.  

По-четверте, як правило, до складу подібних органів за посадою входить 

генеральний (головний) прокурор. Такий орган виступає в статусі найвищого органу 

адміністрування системи прокуратури. Строк повноважень членів такого органу 

становить 4–5 років без права повторного переобрання. Водночас до складу Комісії 

можуть входити тільки рядові прокурори, строк повноважень яких складає 3 роки.  

По-п’яте, до повноважень органів прокурорського врядування за кордоном, як 

правило, входить участь у вирішенні питань про призначення генерального 

прокурора та вирішення питань про призначення прокурорів на адміністративні 

посади, добір та переведення прокурорів, вирішення питань про дисциплінарну 

відповідальність, професійне оцінювання, відставки та звільнення прокурорів. Ці 

органи можуть виступати від імені всього прокурорського корпусу. Однак Комісія (і 

Рада прокурорів України також) не здійснює ніяких повноважень при призначенні 

Генерального прокурора. Призначення на більшість адміністративних посад у 

системі прокуратури відбувається одноосібними рішеннями прокурорів, які 

обіймають адміністративні посади. Щодо призначення та звільнення з деяких 

адміністративних посад Рада вносить лише рекомендації Генеральному прокурору. 

Систему оцінювання прокурорів в Україні не створено.  

По-шосте, організаційно-правові механізми формування органів 

прокурорського врядування передбачають обрання до їх складу прокурорів 

прокурорами. При цьому, як правило, передбачено можливість часткового 
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формування складу такого органу не органами прокурорського самоврядування, 

проте прокурори, обрані прокурорами, мають становити більшість у його складі. У 

складі Комісії з 11 членів лише 5 є прокурорами, які обираються 

прокурорами [112, с. 113–114].  
 

1.3. Цілі, завдання і функції Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів та проблема досягнення європейських стандартів незалежності 

прокурора 

Один з найвпливовіших теоретиків менеджменту ХХ ст. – американський 

вчений П. Друкер зазначав, що «будь-яка установа створюється з якоюсь 

конкретною метою та для втілення певної місії», «те, що формулюванню цілі та місії 

фірми зазвичай не приділяється належної уваги, служить, мабуть, найголовнішою 

причиною більшості невдач…» [50, с. 34]. Академічний тлумачний словник 

української мови визначає слово «ціль» як «те, до чого прагнуть, чого намагаються 

досягти; мета» [245, том 4, с. 748]. Натомість найбільш поширеним визначенням 

завдання є діяльність, яку треба здійснити для досягнення мети. Мета найчастіше 

виступає як ідеальний стан організації, ступінь досяжності якої визначається за 

неформалізованими, а тому часто суб’єктивними критеріями, тоді як завдання є 

цілком конкретною діяльністю.  

З’ясування цілі та відповідних до неї завдань Комісії має важливе теоретичне 

та практичне значення. Оскільки Комісія є органом державної влади, то саме 

держава визначає її цілі та завдання. Норми глави 3 Розділу VIII Закону, яка носить 

назву «Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів», не містять відповіді на 

питання про цілі та завдання Комісії, а визначають компетенцію, повноваження 

Комісії та інші питання. Водночас, як вже ми зазначали, цей Закон стосується не 

тільки організації прокуратури, до якої Комісія не входить, а й діяльності 

прокуратури, яку Комісія забезпечує кадрами.  

Проте про виконання Комісією свого завдання не свідчить констатація факту, 

що заповнені всі або більшість кадрових вакансій в органах прокуратури. 

Системний аналіз норм Закону дозволяє зробити висновок, що завдання Комісії 
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ширше за кадрове забезпечення, а полягає у забезпеченні формування 

прокурорського корпусу. Комісія не тільки здійснює діяльність, пов’язану із 

«входом у професію», а й діяльність, пов’язану з подальшою кар’єрою прокурора та 

її завершенням, впливає на прокурорів для формування належних морально-ділових 

якостей засобами дисциплінарного провадження, або усуває з посад прокурорів, які 

вчинили дисциплінарні проступки, несумісні зі статусом прокурора. 

Завданням Комісії є забезпечення формування прокурорського корпусу не 

тільки за кількісним, а й за якісним критерієм. Доброчесність та 

високопрофесійність є гострою актуальною вимогою українського суспільства до 

морально-ділових якостей прокурорів.  

Доброчесність (церковнослов’янською: ціломудріє, моральна й тілесна 

чистота та невинність, латинською: castitas; англійською: chastity) – моральна якість 

і чеснота. Доброчесність досягається, насамперед, завдяки освіті й вихованню, тобто 

може бути сформована. Отже, якщо людина сформована доброчесною, то вона 

здатна протистояти різним негативним явищам і спокусам, зокрема й таким, як 

конфлікт інтересів, корупція тощо [33].  

Вископрофесійність можна трактувати як професіоналізм вищого ґатунку. 

Професіоналізм – це відмінна риса професіоналів, якими є гарні фахівці, знавці своєї 

справи [245, том 8, с. 332].  

Отже, в загальному вигляді завдання Комісії можна сформулювати як 

забезпечення формування прокурорського корпусу, а ціль – досягнення таких 

характеристик зазначеного корпусу, як доброчесність та високопрофесійність.  

Норми Закону, якими відповідний професійний корпус характеризується як 

доброчесний та професійний (наприклад, ст. 1 Закону про ВРП), є нормами-цілями, 

оскільки такі норми не регулюють поведінку учасників правовідносин, а 

встановлюють загальні компетентісні критерії, яких мають прагнути як самі 

прокурори, так і органи, завданням яких є забезпечення формування прокурорського 

корпусу.  

Крім загального визначення завдання Комісії, воно підлягає уточненню 

відповідно до норм Закону для того, щоб відповісти на питання в чому полягає 
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діяльність Комісії. Аналізуючи ст. 3 Закону, яка проголошує засади діяльності 

прокуратури, завдання Комісії можна визначити як досягнення балансу між 

незалежністю прокурорів (п. 5), прозорістю діяльності прокуратури (п. 9) та 

неухильним дотриманням прокурорами вимог професійної етики та поведінки 

(п. 10).  

Власне, як буде показано нижче, зміст європейських стандартів незалежності 

прокурорів полягає в забезпеченні оптимального балансу між незалежністю 

прокурорів, їх ефективністю, підзвітністю та відповідальністю. Цей баланс 

досягається, зокрема, завдяки діяльності органів прокурорського врядування в 

інтересах суспільства. Його забезпечення становить основну проблематику 

досліджень, присвячених європейським стандартам незалежності прокурорів.  

Функції Комісії – це основні напрямки її діяльності, у яких відбиваються і 

конкретизуються її мета та завдання, виявляються її сутність і роль у державному 

механізмі. Визначення функцій Комісії випливає з назви, яку їй надав законодавець 

– «кваліфікаційно-дисциплінарна». Таким чином, напрямки діяльності (функції) 

Комісії можна визначити як кадрово-управлінські та юрисдикційні. Науково-

практичне значення виділення цих функцій полягає у здійсненні класифікації 

повноважень Комісії, яка в свою чергу відбивається на організаційній структурі 

Комісії (докладніше про це в Розділі 3).  

Науково-практичне значення визначення цілей та завдань Комісії полягає у 

з’ясуванні методів її діяльності, розвитку, а також шляхів подальшого 

реформування.  

Незважаючи на різні дослідницькі підходи до вивчення цього питання та 

тривалу науково-експертну дискусію, методом регулювання суспільних відносин у 

сфері реформування національної системи органів прокуратури було обрано метод 

стандартизації. Базовою змістовою складовою цього механізму є стандарт [261, с. 3]. 

У державному управлінні поняття «стандарт» розглядається як єдина типова форма 

організації, проведення, здійснення чого-небудь [245, том 9, с. 644].  

Рада Європи створила велику структуровану кількість стандартів, які 

покликані гарантувати незалежність та неупередженість прокуратури. У відповідних 
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документах підкреслюється, що право на справедливий судовий розгляд 

забезпечується за рахунок незалежної та ефективної судової системи та належного 

здійснення повноважень прокурорами.  

Міжнародних норм, які стосуються засобів досягнення незалежності 

прокурорів, зокрема, норм щодо створення органів прокурорського врядування та 

самоврядування, не існує. Проте доцільним є з’ясування шляхом аналізу так званого 

«м’якого права», тобто рекомендацій галузевих європейських інституцій, 

орієнтирів, які стосуються органів прокурорського врядування як засобу для 

гарантування незалежності прокурорів.  

Незважаючи на все розмаїття національних правових систем Європи, на 

сьогодні їх спільною ознакою є вимога щодо незалежності прокуратури та 

прокурорів, що є індикатором відповідності країні критерію верховенства права. 

Цей критерій є одним з основних, який мають забезпечити країни-кандидати на 

вступ до Європейського Союзу (Копенгагенські критерії) [110], тому його 

досягнення відповідає зовнішньополітичному курсу України, який закріплений у 

Конституції (ст. ст. 5, 102, 116).  

У міжнародних і європейських стандартах немає єдиного підходу щодо 

статусу інституцій, компетенція яких аналогічна до компетенції Комісії. Натомість 

переважно визначаються цілі, досягнення яких є завданням структур, 

відповідальних за формування прокурорського корпусу.  

У преамбулі до керівних принципів, що стосуються ролі осіб, які здійснюють 

судове переслідування, прийнятих восьмим Конгресом ООН з попередження 

злочинності й поводження з правопорушниками, наголошується на «важливості 

забезпечення того, щоб особи, які здійснюють судове переслідування, мали 

відповідну професійну підготовку, необхідну для виконання ними своїх функцій, що 

досягається шляхом удосконалення методів найму кадрів і професійною юридичною 

підготовкою та шляхом забезпечення всіх необхідних заходів для належного 

виконання ними своїх функцій, пов’язаних з боротьбою із злочинністю, особливо в 

її нових формах і масштабах» [94]. 
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У Звіті Венеціанської комісії з Європейських стандартів щодо незалежності 

судової системи у частині II – Служба обвинувачення зазначається: «Рада 

обвинувачів стає дедалі поширенішою у політичних системах окремих країн. Низка 

країн заснувала Ради обвинувачів, але ця практика ще не є стандартом. Якщо їхній 

склад є збалансованим, наприклад, включає обвинувачів, правників і представників 

громадянського суспільства, та коли вони є незалежними від інших державних 

органів, такі ради мають перевагу в тому, що вони можуть забезпечувати цінний 

експертний внесок у призначення та дисциплінарний процес, і, таким чином, 

певною мірою захистити їх від політичного впливу» (п. п. 64, 65). Венеціанська 

комісія зазначає, що «було би важко нав’язати єдину модель такої ради у всіх 

країнах Ради Європи. Існування такої ради не може вважатися єдиним стандартом, 

обов’язковим для всіх європейських країн» (п. 68) [82]. 

У Збірнику узагальнень і висновків Венеціанської комісії щодо прокурорів, 

СDL-РІ (2018)001 [81] є низка зауважень стосовно організації роботи ради 

прокурорів в інших країнах, зокрема: 

- «Дуже мало було зроблено для встановлення міжнародних стандартів 

стосовно прокурорських рад, на відміну від ситуації, що стосується судових рад. 

Хоча привабливим є застосовування стандартів щодо останніх до прокурорських 

рад, існують певні відмінності між судовою владою та прокуратурою, які є 

важливими для організації їхніх рад» (п. 37 проміжного Висновку щодо проекту 

Закону про прокуратуру Чорногорії, СDL-АD (2014)042); 

- «У різних країнах існують різні моделі щодо призначення й дисциплінарної 

відповідальності прокурорів, створення окремої ради прокурорів є однією з них» 

(п. 87 проміжного Висновку щодо проекту конституційних поправок стосовно 

судоустрою Албанії, СDL-АD (2015)045); 

- «Робота ВСПР (Вищої судової і прокурорської ради Боснії та Герцеговини – 

прим. С.К.) має бути максимально прозорою; вона повинна бути підзвітною 

громадськості через широко розповсюджені звіти та інформацію. Обов’язок 

інформування може також включати зобов’язання подавати до Парламентської 

Асамблеї звіт про стан справ у судовій або прокурорській службі. Проте це не слід 
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трансформувати у формальну підзвітність ВСПР законодавчій чи виконавчій гілкам 

влади. У цьому відношенні, стаття <...> є явно проблематичною, оскільки вона 

передбачає, що у випадку, коли звіти отримують негативну оцінку, Парламентська 

Асамблея «може виключити з Ради Голову або члена Президії». З іншого боку, має 

бути право, а не обов’язок голови Президента ВСПР бути присутнім на сесії 

Парламентської асамблеї та/або брати участь в обговоренні доповіді» (п. п. 71–72 

Висновку щодо проекту Закону про Вищу судову і прокурорську раду Боснії та 

Герцеговини, СDL-АD (2014)008); 

- «Рекомендується, щоб значна частина або більшість членів ВСПР 

обиралися їхніми колегами, а для забезпечення демократичної легітимності інші 

члени ВСПР обиралися Парламентською Асамблеєю з числа осіб з відповідною 

кваліфікацією» (п. 45 Висновку щодо проєкту Закону про Вищу судову і 

прокурорську раду Боснії та Герцеговини, СDL-АD (2014)008); 

- «...призначення членів громадянського суспільства та наукових кіл <...> має 

здійснюватися прозоро, а процес відбору – за чіткими правилами та критеріями, які 

повинні бути викладені в законопроєкті. Тут можна розглянути низку варіантів. 

Одна з можливостей (найпростіший варіант) полягає в тому, щоб певні посадові 

особи автоматично набули членства в Раді, наприклад, керівник юридичного 

факультету або Голова асоціації адвокатів можуть стати членами прокурорської 

ради без обрання парламентом. 

Крім того, можливим варіантом було б призначення одного або більше 

представників судової влади до Ради прокуратури. Судді могли б привнести в 

роботу Ради свої власні практичні знання в системі кримінальної юстиції, а також 

сприяли б зміцненню незалежності цього органу, а відтак і довірі громадськості до 

роботи Ради» (п. п. 45–52 Спільного висновку Венеціанської комісії, КРЄП та Бюро 

ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини щодо проєкту поправок до Закону 

про прокуратуру Грузії, СDL-АD (2015)039); 

- «Стаття <...> стосується звільнення з Ради. Члени повинні бути звільнені з 

посади, якщо вони виконують свої обов’язки «недобросовісно й непрофесійно» або 

засуджені за злочин, що робить їх «негідним виконувати обов’язки члена ради 
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прокуратури». Наполегливо рекомендується більш детально визначити ці підстави 

для звільнення. Наприклад, незрозуміло, вчинення якого злочину зробить особу 

«негідною» бути членом Ради. Члени Ради також звільняються у разі застосування 

дисциплінарного стягнення. Однак у деяких випадках дисциплінарні санкції можуть 

застосовуватися щодо відносно незначних питань, у разі чого звільнення буде 

непропорційною мірою. Крім того, закон повинен також передбачати безпідставне 

невиконання обов’язків як підставу для звільнення» (п. 53 проміжного Висновку 

щодо проєкту Закону про прокуратуру Чорногорії, СDL-АD (2014)042). 

Крім того, КРЄП за дорученням Комітету Міністрів РЄ здійснено підготовку 

висновку щодо незалежності, підзвітності та етики прокурорів. Цей висновок під 

№ 13 затверджено на 13-му пленарному засіданні КРЄП в Страсбурзі 22–23 

листопада 2018 року. Визначною особливістю цього висновку є те, що КРЄП 

уперше висловилась щодо бажаного інституціонального засобу досягнення 

незалежності прокурорів (п. ІІІ Рекомендацій) – «статус, незалежність, добір та 

кар’єра прокурорів повинні, аналогічно як у суддів, бути чітко визначені законом та 

регулюватись за допомогою прозорих та об’єктивних критеріїв. Держави-члени 

повинні встановити такий статус прокурорів, щоб забезпечити їх зовнішню та 

внутрішню незалежність, бажано на найвищому правовому рівні та гарантувати 

його через незалежний орган, такий як рада прокурорів, зокрема, який вирішує 

питання щодо призначення, кар’єри та дисципліни прокурорів» [27] (переклад – 

С.К.).  

Під час вирішення проблеми досягнення європейських стандартів 

незалежності прокурора у світлі сформульованих нами цілей, завдань та функцій 

Комісій, слід зауважити, що незалежність прокурорів є різновидом незалежності 

службових осіб, яка тією чи іншою мірою притаманна представникам різних 

професій. Незалежність у цьому розумінні – це правові та організаційні гарантії 

автономної реалізації службовою особою своїх повноважень. Гарантія – це умови, 

що забезпечують успіх чого-небудь [245, том 2, с. 29]. Автономний – це 

самостійний, незалежний у розв’язанні певних питань [245, том 1, с. 13]. Специфіка 

незалежності службових осіб різних професій полягає в тому, які умови необхідно 
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їм створити для успіху (ефективності) їх діяльності, тобто від змісту гарантій 

незалежності. Конкретні гарантії незалежності прокурора закріплені в ст. 16 Закону.  

Проте незалежність прокурорів не є самоціллю. Як вже зазначалось, 

узагальнення європейських стандартів у цій сфері дозволяє зробити висновок, що їх 

призначенням є досягнення балансу незалежності прокурорів і прокуратури з 

ефективністю, прозорістю (підзвітністю) їх діяльності та відповідальністю. Крім 

того, стандарти можуть виступати загальним критерієм оцінювання наданого 

(задекларованого) обсягу незалежності та засвоєного (фактичного) її обсягу.  

Для характеристики відповідних європейських стандартів незалежності 

прокурора їх можна систематизувати за рівнями: 1. Інституційна незалежність 

(зовнішній рівень). 2. Функціональна незалежність (внутрішній рівень).  

Перший рівень стосується загальноорганізаційних гарантій незалежності всіх 

прокурорів, які можна розподілити на три складові: 1. Незалежність прокурорів від 

інших гілок влади. 2. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення прокуратури. 

3. Прозорість, критика та взаємини із засобами масової інформації.  

Другий рівень стосується гарантій незалежності окремого прокурора (від 

прокурора місцевої прокуратури до Генерального прокурора), які також можна 

розподілити на три складові: 1. Обсяг функціональної незалежності. 2. Призначення 

та кар’єра. 3. Неупередженість, деонтологічні кодекси та дисциплінарна 

відповідальність. Характеристика стану дотримання цих стандартів у державах-

членах РЄ міститься в документах КРЄП. У 2017 році КРЄП підготовлено Доповідь 

щодо незалежності та неупередженості прокурорів у державах-членах РЄ [49]. У 

подальшому такі доповіді планується здійснювати на регулярній основі. У 

зазначеній Доповіді, зокрема, висвітлено деякі проблеми щодо забезпечення 

незалежності та неупередженості прокурорів в Україні на основі даних, наданих 

членом КРЄП від нашої держави. У Доповіді наголошується, що територіальна 

юрисдикція місцевих прокуратур в Україні не співпадає з адміністративно-

територіальним устроєм держави; необхідна обов’язкова участь прокуратури в 

обговоренні законопроектів, які стосуються її діяльності; потребує вирішення 

проблема виплати зарплат прокурорам згідно з Законом, а не постановою уряду.  
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Кардинальна зміна конституційного статусу прокуратури відповідно до Закону 

України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) [201], 

пов’язана з визначенням Прокуратури України як органу системи правосуддя. Саме 

таке визначення прокуратури є притаманним більшості європейських правових 

систем, навіть у випадку, коли організаційно прокуратура входить до органів 

виконавчої влади. І саме тому у Бордоській декларації «Судді та прокурори у 

демократичному суспільстві» [10], зазначено, що правоохоронні та, де це 

прийнятно, дискреційні повноваження прокуратури на етапі досудового слідства 

потребують, щоб статус прокурорів був гарантований законом на якомога вищому 

рівні, подібно до статусу суддів. КРЄП конкретизує це положення, зазначаючи, що 

«близькість та взаємодоповнюючий характер місії суддів та прокурорів вимагає 

створення аналогічних вимог та гарантій їх статусу і умов служби, а саме щодо 

добору, підвищення кваліфікації, побудови кар’єри, заробітної плати, дисципліни та 

переведень (які мають відбуватись тільки відповідно до закону та за їхньої згоди), 

винагород, припинення повноважень та свободи створення професійних асоціацій» 

[22, п. 37].  

Отже, обраний вітчизняним законодавцем шлях зближення статусу суддів та 

прокурорів цілком відповідає європейським стандартам та повинен мати своїм 

наслідком уніфікацію статусу цих представників системи правосуддя. І хоча щодо 

створення органів прокурорського самоврядування та врядування не існує 

стандартів, з огляду на викладене, відповідні документи, які стосуються статусу 

суддів, цілком можуть слугувати необхідними орієнтирами для побудови 

національної системи адміністрування прокуратури.  

При цьому, звісно, має бути враховано специфіку організації та діяльності 

прокуратури, яка не дозволяє здійснити повну екстраполяцію суддівських інститутів 

врядування та самоврядування. До такої загальної специфіки слід віднести наступні 

фактори:  

1. Венеціанська комісія наголошує, що «незалежність» (або автономія) 

прокурорів за своїм характером відрізняється від незалежності суддів [82, п. 86]. 

Саме по собі надання вказівок прокурорам нижчого рівня не суперечить 
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європейським стандартам, проте з метою запобігання можливим зловживанням 

цими повноваженнями необхідні певні процесуальні гарантії. В ідеалі, всі вказівки 

прокурорам нижчого рівня мають надаватися у письмовому вигляді, усні вказівки 

мають підтверджуватися письмово за відповідною вимогою або скасовуватися, а 

звинувачення у наданні незаконних вказівок мають розглядатися судом або 

незалежним органом на кшталт Ради прокурорів [19, п. п. 58, 64].  

2. Порядок, в якому призначається та звільняється Генеральний прокурор. Цей 

порядок відіграє важливу роль у системі, яка гарантує правильне функціонування 

прокуратури. Якщо уряд має певний вплив на призначення Генерального прокурора, 

важливо, щоб метод відбору був таким, який заслуговує на довіру та повагу 

громадськості, а також представників судової та прокурорської системи і 

адвокатури. Генеральний прокурор повинен бути призначений на достатньо довгий 

період часу або постійно, щоб забезпечити його незалежність від політичних змін 

[24, п. 56]. Особлива роль Генерального прокурора в системі прокуратури є однією з 

причин того, що в тих системах, де створено органи прокурорського врядування, він 

входить до їх складу за посадою.  

3. КРЄП зазначає, що ієрархічна структура є спільною ознакою більшості 

прокуратур з урахуванням завдань, які вони виконують. Відносини між різними 

щаблями ієрархії повинні врегульовуватись чіткими, однозначними та гарно 

збалансованими правилами, а також має бути забезпечена чітка система перевірок. 

В умовах ієрархічної структури прокуратури, ефективність обвинувачення полягає в 

тому, що воно тісно пов’язане з прозорістю виконання прокурором своїх 

повноважень, підзвітністю та відповідальністю. В ієрархічній системі вищий за 

посадою прокурор повинен мати можливість здійснювати контроль за рішеннями 

свого офісу за умові дотримання належних гарантій для окремих прокурорів [24, 

п. п. 40, 41]. 

Вже в першому своєму висновку, прийнятому в 2001 році, КРЄС визнала, що 

кадрові рішення щодо суддів повинні прийматись незалежним органом із значним 

представництвом суддів, які демократично обрані іншими суддями. Повідомляється, 

що існують різні системи призначення суддів та адміністрування судів, але 
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створення незалежних органів рекомендується КРЄС, особливо для країн, які не 

мають інших усталених та таких, які довели свою демократичність, систем [25].  

 У 2007 році КРЄС затвердила Висновок № 10 (2007) «Судові ради на службі 

суспільства» [26]. Метою цього документу є визначення основних завдань, складу та 

функцій судових рад чи подібних органів з метою посилення та захисту 

незалежності судової влади. Хоча у висновку заявляється про розмаїття систем 

адміністрування органів судової влади в різних європейських країнах, основні його 

положення стосуються так званої «європейської моделі судової ради», які діють в 

основному в країнах Південної та Південно-Східної Європи. Важливе уточнення 

стосується сфери застосування цього висновку: КРЄС згідно зі своєю основною 

місією фокусує думку на ролі рад для судових органів, проте зауважує, що це не 

заважає застосовувати відповідні рекомендації як спільні для суддів і прокурорів.  

Найбільш визначні ознаки судових рад на думку КРЄС наступні:  

1. Склад ради є змішаним та включає більшість суддів, які обираються суддями, 

і членів, які не є суддями, щоб забезпечити додаткове джерело легітимності судової 

системи і захищати її від самозакриття і створення враження корпоративізму, 

кругової поруки та непотизму. Також це дозволить відобразити різні погляди у 

суспільстві. Функціонування ради у змішаному складі не повинно мати будь-якого 

впливу з боку парламентської більшості або виконавчої влади, щоб запобігти 

підпорядкуванню політичним партіям. КРЕС вважає, що адміністрування судів та 

прокуратури у складі однієї ради є проблематичним з точки зору незалежності 

суддів, але з урахуванням національних особливостей окремих держав не висловлює 

жодних рекомендацій з цього приводу.  

2. З точки зору якостей та кваліфікації членів судових рад, вони повинні бути 

обрані на основі компетентності, досвіду, розуміння життєдіяльності судової влади 

та культури незалежності суддів. Крім того, передбачається, що члени рад, які є 

суддями, обираються своїми колегами без втручання з боку державної влади або 

судової ієрархії, а члени рад, які не є суддями, обираються неполітичним органом. 

Коли ж вони обираються парламентом, то це робиться кваліфікованою більшістю на 
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підставі їх досвіду, який буде сприяти урізноманітненню представництва 

суспільства, але вони не повинні бути членами парламенту.  

3. Щодо повноважень судових рад, то основні стандарти повинні розглядатись у 

наступному: члени ради повинні працювати повний робочий день, але їхній мандат 

обмежений у часі для збереження контакту з судовою практикою; судова рада 

повинна керувати своїм власним бюджетом, що є гарантією її незалежного 

функціонування; рішення ради повинні бути вмотивовані, має бути забезпечена 

можливість їх судового оскарження; дії ради повинні відображатись у конкретних та 

доступних публічних звітах, які включають заходи з покращення функціонування 

судової влади; повноваження судової ради повинні мати широкий діапазон, щоб 

забезпечити повний захист незалежності та ефективності правосуддя: судова рада 

повинна мати повноваження для відбору, призначення та переведення суддів при 

абсолютній прозорості критеріїв щодо цього; рада повинна брати активну участь в 

оцінці якості правосуддя, може займатись питаннями етики та розгляду скарг щодо 

дотримання дисципліни, організацією та моніторингом навчання, в тому числі 

розробляли й впроваджувати програми навчання в незалежних навчальних центрах; 

може мати повноваження для участі у складанні та управлінні бюджетом судової 

системи, а також повноваження з адміністрування судів для покращення якості 

правосуддя, але без повноважень щодо управління ефективністю окремих суддів; 

виконувати роль захисника авторитету судової влади і висловлювати свою думку 

щодо проєктів законів, які стосуються судових органів; встановлювати співпрацю та 

взаємодію з іншими органами влади, а також з іншими судовими радами на 

європейському та міжнародному рівнях.  

Водночас слід зазначити, що останні два десятиліття точиться наукова дискусія 

щодо різних моделей та правових систем адміністрування судової влади. Фокус 

зосереджений на здатності відмінних одне від одного законодавчих рішень 

гарантувати суддівську незалежність. Ці дебати сприяють як висвітленню ситуації в 

конкретній державі, так і допомагають в удосконаленні існуючих інституціональних 

структур та моделей.  
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 Дослідження американських вчених Ніно Гарупа (Nino Garoupa) та Тома 

Гінсбурга (Tom Ginsburg) «Як захиститись від захисників: судові ради та суддівська 

незалежність» [283] є одними з наймасштабніших та цілісних емпіричних 

досліджень різних систем адміністрування судової влади у формі судових рад та 

відображає інституційну структуру забезпечення незалежності та підзвітності 

суддів.  

Мета дослідження – запропонувати теорію створення судових рад та визначити 

відмінності у формі та змісті національних рад, з’ясувати, як різні моделі судових 

рад впливають на якість судових систем. Понад 60 % країн мають певну форму 

судових рад, у порівнянні з 10 % тридцять років тому. Теза, що демонструється 

емпірично, полягає в тому, що існує невелика кореляція між створенням судової 

ради та якістю. Стверджується, що існують межі ефективності інституціонального 

вирішення проблеми суддівської незалежності, і хоча ці ради слугують ареною для 

зіткнення різних груп, які зацікавлені в ефективності судів, самі по собі вони не 

гарантують незалежності та якості правосуддя. Автори доводять, що хоча адекватні 

інститути можуть укріпляти незалежність судової системи, виникає зворотна 

проблема підпорядкування суду публічній політиці. Іншими словами, щойно судова 

система починає брати на себе функції демократичного процесу, тиск на неї з точки 

зору більшої підзвітності та відповідальності зростає. Створення судових інспекцій 

та інші моделі зовнішнього оцінювання діяльності суду є лише однією з явних форм 

цього тиску.  

Однією з причин розповсюдженості франко-італійської моделі судових рад, на 

думку зазначених науковців, є необхідність гарантувати незалежність після періодів 

недемократичного правління. Для цього більшість країн закріплюють судову владу 

у свої конституціях. Однак, навіть якщо судді незалежні від політичного контролю, 

вони можуть піддаватись впливу інших суб’єктів, таких як старші судді в судовій 

ієрархії. Можливо через побоювання цієї структурної проблеми зовнішній контроль 

посідає другорядне місце серед цілей судових рад. У цьому контексті наводяться 

приклади рад деяких країн Північної Європи, таких як Німеччина, Австрія, 

Нідерланди, які мають більш вузькі повноваження, ніж франко-італійські ради. 
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Приклад з голландською судовою радою є показовим. Її створено в 2002 році. 

Приводом для її створення став не політичний вплив на судову систему, а намагання 

досягти більшої підзвітності та відповідальності та кращого розподілення ресурсів 

всередині системі.  

 У своєму дослідженні «Незалежність судової системи в Європі: перспективи 

Швеції, Італії та Німеччини» британський вчений Джон Аденітайр (John Adenitire) 

[280] наголошує, що адміністративне управління судами є компетенцією виконавчої 

влади в Німеччині, контролюється квазідержавною установою в Швеції і є 

обов’язком судової ради в Італії. Порівняльний аналіз інституційної структури трьох 

судових систем показує, що поняття незалежності суддів є динамічною концепцією, 

яка залежить від різних політичних міркувань. Хоча не існує універсального 

механізму, який гарантує принцип незалежності суддів, практика конвергенції в цих 

країнах показує, що існує загальне розуміння мінімальних стандартів. Існує 

широкий консенсус щодо того, що захист від корупції, тиску або довільних змін у 

судовій системі має основоположне значення для збереження незалежності суддів. 

Однак, крім цього мінімального стандарту, різні інституціональні структури 

підтримують тезу про те, що розуміння принципу незалежності суддів ґрунтується 

на аргументах, заснованих на реальних відносинах між судовою та іншими владами. 

 Процеси інституційних судових реформ у Польщі, Чехії і Угорщині 

порівнюються в дослідженні Даніела Піана (Daniela Piana), професора Болонського 

університету: «Влада стукає в задні двері суду (дві хвилі посткомуністичних 

судових реформ)» [286]. Висвітлюються різні зовнішні й внутрішні чинники, які 

зумовили прийняття різних інституційних моделей судової системи в цих трьох 

колишніх тоталітарних державах, незважаючи на їх загальну культурну та 

конституційну традицію. Аналізуються дві хвилі судових реформ, проведених цими 

трьома країнами в період 1989–1997 та 1997–2004 років, та стверджується, що зміни 

можна пояснити, вивчивши сегменти влади, якими обмінюються різні учасники 

реформ. У статті розглядаються судові реформи, спрямовані на «системне 

управління» (призначення, просування по службі, атестацію і навчання суддів) і 

управління судом, що розуміється як управління судовими установами. Аналіз 
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логіки дій осіб, які керують реформами у цих двох періодах, підкріплює тезу автора, 

що організаційні зміни впроваджуються тільки тією мірою, в якій вони не завдають 

шкоди для існуючої влади. Зміна інституційної моделі судів визначається 

політичними інститутами, і в цьому відношенні спостерігається інертність. Це 

відбувається тому, що будь-яка зміна в судовій організації евентуально призводить 

до зміни в розподілі влади між політичними інститутами.  

 Питання про вплив інституційної моделі судових рад на забезпечення 

незалежності судової влади в країнах Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) 

детально аналізується в статті «Глобальні рішення – регіональні проблеми. 

Критичне дослідження судових рад у Центральній і Східній Європі» [285]. Автори – 

чеські науковці Міхал Бобек і Девід Косар (Michal Bobek & David Kosař) 

справедливо вказують на те, що ідея досягнення незалежності судової влади, 

особливо в країнах ЦСЄ, а також в інших країнах з перехідною економікою, часто 

обмежується одним з її аспектів – інституційною реформою у відповідності до 

певної моделі – моделі судової ради. Ця модель пропонується в якості 

універсального та «правильного» рішення, яке має усунути недоліки попередніх 

моделей, зокрема, вплив міністерства юстиції на суди. Основним аргументом у 

дослідженні є те, що в країнах ЦСЄ широко пропагована «євромодель» судових рад 

не призводить до укріпленнянезалежності судової влади. Більше того, автори 

зазначають, що в деяких країнах регіону ситуація погіршилася після утворення 

судових рад. Автори підсумовують, що побудова посттоталітарної самоврядної 

судової системи до того, як відбулися реальні внутрішні зміни та оновлення, 

призводить до формальної конституційної незалежності судової системи із 

залежними суддями. «Євромодель» захищає судову систему від зовнішніх впливів, 

але ігнорує загрози всередині системи; сформовані демократії відмовляються 

прийняти модель судової ради, викладену в рекомендаціях Ради Європи та ЄС; 

«євромодель» не враховує специфіки будь-якої судової системи, існуючої правової 

культури та історичної спадщини в сфері управління судовою системою. 

 Аналогічних висновків доходять і автори дослідження «Вплив «євромоделі» 

на судову незалежність на Західних Балканах: судові ради як рішення проблеми або 
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нова причина для занепокоєння з приводу судової реформи» [287] – македонські 

науковці Д. Прешова, І. Даміановський та З. Нешев.  

 Підсумовуючи, зазначимо, що утворення для адміністрування системи 

прокуратури інституцій за зразками так званої «євромоделі» судових рад дійсно не є 

запорукою для виконання завдання з досягнення євростандартів забезпечення 

оптимального балансу між незалежністю, ефективністю, прозорістю та 

відповідальністю прокурорів та прокуратури. Водночас звертає на себе увагу 

відсутність у критиків цього варіанту інституційної реформи конкретних пропозиції 

щодо вирішення проблеми іншим шляхом у посттоталітарних країнах. Зламавши 

тоталітарну систему адміністрування судів завдяки діяльності судових рад, у деяких 

країнах не отримали того результату, які ці ради приносять в інших країнах зі 

сталими демократичними традиціями, у чому наразі лунають звинувачення саме на 

адресу судових рад [122, с. 147].  

 І хоча дійсно готової ефективної моделі судових рад не існує і не може бути 

створено, головне питання в їх організації у визначенні Ніно Гарупа та Тома 

Гінсбурга як «арени для зіткнення різних груп, які зацікавлені в ефективності 

судів», є те, наскільки наявні інституційні механізми, здатні врівноважити цю 

зацікавленість в інтересах всього суспільства. Тому фокус досліджень у цьому 

напрямку повинен зміщуватись на вивчення інституційної спроможності, 

незалежності, порядку формування Комісії та забезпечення належних особистих та 

професійних якостей членів Комісії. І якщо питанням квот представництва у складі 

рад присвячено доволі багато досліджень, то дослідженням усередині відповідних 

професійних корпусів, як суддівського, так і прокурорського, функціонуванню 

різних форм самоврядування, формуванню складу делегатів всеукраїнських 

конференцій, висуненню, обговоренню, обранню кандидатів тощо не приділяється 

належної уваги. Однак, саме від вирішення цих питань залежатиме здатність цих 

нових інституцій протистояти як зовнішнім, так і внутрішнім загрозам для 

незалежності суддів та прокурорів (докладніше в підрозділі 2.1. Розділу ІІ).  

 На цьому етапі дослідження також може бути наступним чином доповнено 

надане нами визначення Комісії – це незалежний, колегіальний, постійно діючий 
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орган державної влади та прокурорського врядування в системі правосуддя, 

завданням якого є досягнення в інтересах суспільства оптимального балансу між 

незалежністю, ефективністю, підзвітністю та відповідальністю прокурорів та 

забезпечення формування високопрофесійного та доброчесного прокурорського 

корпусу.  

 Щодо певних законодавчих рішень, якими визначено статус органів 

прокурорського врядування, пропонуємо розглянути досвід Молдови та Болгарії. На 

наш погляд, досвід саме цих країн відображає окремі особливості європейської 

моделі прокурорських рад, які впроваджені в посттоталітарних країнах.  

 Нами також не випадково обрано для більш детального порівняльно-правового 

аналізу саме Молдову, оскільки на прикладі цієї країни, яка є найбільш схожою з 

Україною щодо подоланого у новітній історії шляху та близькою культурно, можна 

проілюструвати те, що, вивчаючи, а тим більше позичаючи іноземний досвід 

реформування, слід дуже ретельно звертати увагу на зміст відповідних понять, 

оскільки після їх «пересадки на національний правовий ґрунт», у тому числі й через 

особливості перекладу, вони можуть набувати іншого значення, а відтак не давати 

тих «плодів», які отримують за кордоном.  

 Молдовський законодавець до органів самоуправління прокуратури (Organele 

de autoadministrare) відносить Загальні збори прокурорів, Вищу раду прокурорів та 

підпорядковані їй колегії: Колегію з відбору та переміщення прокурорів, Колегію з 

оцінки діяльності прокурорів та Колегію з дисципліни та етики (ст. 65 Закону про 

прокуратуру Республіки Молдова [58]). 

Напевне з цієї причини, Н. Д’яченко, досліджуючи правовий статус Вищої 

ради прокурорів в Молдові, зазначає, що «в Україні за переліком повноважень 

КДКП (Комісія – прим. С.К.) ближче до варіанта Молдови, а тому більшою мірою 

відповідає ознакам органу прокурорського самоврядування. Чітке позиціонування 

КДКП України як органу прокурорського самоврядування відповідатиме 

європейському досвіду» [51, с. 79]. 



94 
 
 Разом з тим за органічним законом Вища рада прокурорів є незалежним 

органом на правах юридичної особи, який створено для участі в процесі заснування, 

функціонування та забезпечення самоврядування Прокуратури.  

 Вища рада прокурорів складається з 12 членів. До складу Вищої ради 

прокурорів входять за правом Генеральний прокурор, головний прокурор 

Прокуратури АТО Гагаузія, голова Вищої ради магістратури, міністр юстиції. П’ять 

членів Вищої ради прокурорів обираються Загальними зборами прокурорів з числа 

чинних прокурорів таємним, прямим і вільним голосуванням у наступному порядку: 

а) один – з числа прокурорів Генеральної прокуратури; б) четверо – з числа 

прокурорів територіальних та спеціалізованих прокуратур. Три члена Вищої ради 

прокурорів обираються за конкурсом з представників громадянського суспільства в 

наступному порядку: один – Президентом Республіки, один – Парламентом, один – 

Академією наук Молдови. Кандидати в члени Вищої ради прокурорів від 

громадянського суспільства повинні мати вищу юридичну освіту і не менш ніж 

трирічний досвід роботи в галузі права. Прокурори, обрані членами Вищої ради 

прокурорів, відряджаються зі своєї посади на час виконання повноважень. 

 Члени Вищої ради прокурорів, крім тих, які обіймають посади «за правом», не 

можуть займатися іншою оплачуваною діяльністю, за винятком викладацької, 

творчої, наукової, спортивної або діяльності в громадських об’єднаннях. 

 Вища рада прокурорів здійснює такі повноваження: a) розробляє і затверджує 

положення про свою діяльність, про функціонування своїх колегій; б) розробляє й 

затверджує положення про процедуру відбору й переміщення прокурорів; в) 

розробляє проєкт положення про Загальні збори прокурорів і проєкти поправок до 

нього; г) організовує конкурс з відбору кандидата на посаду Генерального 

прокурора, якого представляє Президенту Республіки; ґ) організовує конкурс, 

відбирає і призначає членів своїх колегій з представників громадянського 

суспільства; д) розглядає скарги на рішення своїх колегій; е) надає Генеральному 

прокурору пропозиції щодо призначення прокурорів, просування їх по службі, їх 

відрядження, призупинення їх повноважень відповідно до Кримінально-

процесуального кодексу й справжніх законів і щодо звільнення їх з посади; є) 
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визначає кількість конкурсних місць під час прийому на початкову підготовку 

прокурорів у Національному інституті юстиції; ж) розробляє проєкт Кодексу етики 

прокурорів і проєкти змін до нього і подає їх на затвердження Загальним зборам 

прокурорів; з) затверджує проєкт свого бюджету й представляє його Міністерству 

фінансів; и) затверджує структуру апарату Вищої ради прокурорів; і) бере участь у 

розробці проєкту бюджету Прокуратури і дає висновок на нього; й) бере участь у 

розробці стратегічних планів розвитку Прокуратури тощо.  

 Термін повноважень виборних членів Вищої ради прокурорів – чотири роки. 

Одна й та ж особа не може бути членом Вищої ради прокурорів два терміни поспіль 

(ст. ст. 68–70, 73 Закону про прокуратуру Республіки Молдова).  

 Згідно з Законом про Вищу раду магістратури Республіки Молдова [56] цей 

орган, який однозначно можна вважати аналогом Вищої ради правосуддя та Вищої 

кваліфікаційної комісії суддів України, причому разом узятих, за визначенням є 

органом судового самоуправління (ст. 1).  

 З цих норм очевидно, що молдовський законодавець, на відміну від 

вітчизняного, не проводить межі між органами самоврядування та врядування в 

системі правосуддя.  

 За своїм статусом Вища рада прокурорів Молдови є інституційно набагато 

спроможнішою, аніж Комісія: має окремий бюджет та обслуговуючий апарат.  

 У процедурі призначення Генерального прокурора Вища рада прокурорів 

відіграє вирішальну роль. Президент Республіки може одного разу відхилити 

кандидатуру на посаду Генерального прокурора, запропоновану Вищою радою 

прокурорів, у разі виявлення неспростовних доказів несумісності кандидата з 

відповідною посадою, порушення кандидатом законодавства або порушення 

процедур його відбору. При повторній пропозиції тієї ж кандидатури, зробленій 

двома третинами голосів членів Вищої ради прокурорів, Президент Республіки 

впродовж п’яти робочих днів видає указ про призначення кандидата на посаду 

Генерального прокурора (ст. 17 Закону).  

 Отже, використовуючи термінологію, яка застосовується в національному 

законодавстві, Вищу раду прокурорів Молдови можна назвати «органом 
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прокурорського врядування», «органом, що забезпечує діяльність прокуратури», 

проте аж ніяк «органом прокурорського самоврядування». 

Цікавою особливістю молдовської моделі є наявність підпорядкованих Вищій 

раді прокурорів органів прокурорського врядування – Колегії з відбору та 

переміщення прокурорів, Колегії з оцінки діяльності прокурорів та Колегії з 

дисципліни та етики, компетенція яких відповідає їх назвам.  

Кожна з колегій складається з семи членів, що обираються в такому порядку: a) 

п’ятеро обираються Загальними зборами прокурорів з числа прокурорів; б) двоє 

обираються Вищою радою прокурорів за відкритим конкурсом з представників 

громадянського суспільства (ст. 82).  

Однак прокурори, обрані до складу цих колегій, продовжують працювати на 

своїх посадах в органах прокуратури, в тому числі адміністративних. З урахуванням 

того, що інспекція прокуратури, яка проводить дисциплінарні розслідування, також 

залишається в підпорядкуванні Генерального прокурора, можливості останнього 

щодо впливу на рішення цих органів самоврядування належним чином не обмежені. 

Це навряд чи є вдалим законодавчим рішенням для посттоталітарної країни, де 

правова культура взаємин у державному апараті тільки формується, що вимагає 

більш детальної та чіткої регламентації управлінських процедур, на відміну від 

сталих демократій, де незаконне втручання в діяльність прокурора протирічить вже 

сформованій культурі.  

Конституція Республіки Болгарія [105] у 1991 році проголосила в країні 

розподіл державної влади на законодавчу, виконавчу та судову і віднесла 

прокурорів та слідчих до судової влади, що мало своїм наслідком єдині принципи 

будови організаційної структури та вирішення кадрових питань у всій системі.  

Головний прокурор здійснює нагляд за законністю та методичне 

керівництво діяльністю всіх прокурорів. Структура прокуратури відповідає 

структурі судів. Національна слідча служба підпорядкована прокуратурі, її 

директор є заступником головного прокурора.  

Болгарська модель адміністрування судової влади базується на існуванні 

передбаченого Конституцією спеціалізованого, колегіального, постійно діючого 
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органу – Вищої судової ради (далі – ВСР). Основною ціллю ВСР є охорона 

незалежності судової влади. Межею судової незалежності є лише вирішення 

кадрових та дисциплінарних питань для суддів, прокурорів та слідчих з боку ВСР. 

Головною функцією цього органу є представництво судової влади, охорона та 

відстоювання її незалежності, вирішення організаційних питань у роботі судів, 

прокуратури та слідчих органів, у тому числі щодо фінансового та матеріально-

технічного забезпечення.  

Діяльність ВСР започатковано в Болгарії ще в 1910 році, проте визначальну 

роль у судовій гілці влади країни вона відіграє все більше у міру того, як країна 

інтегрується до Європейського правового простору та вносить відповідні зміни до 

свого законодавства, з яких важливі зміни щодо утвердження незалежності 

судової влади пов’язані з конституційними правками 2015 року та приведенням у 

відповідність до цих правок Закону про судову владу [57].  

Конституційною новелою стало розділення кадрових повноважень ВСР 

відносно суддів, прокурорів та слідчих між суддівськими та прокурорськими 

колегіями відповідно та наділення загального складу ВСР (пленуму) 

компетенцією з вирішення бюджетних питань, навчання кадрів та підвищення їх 

кваліфікації, управління нерухомим майном. Бланкетна конституційна норма 

щодо повноважень ВСР дає можливість для подальшої концентрації у неї владних 

повноважень з адміністрування судової влади.  

Необхідність так званого «розділення» ВСР тривалий час дискутувалась у 

болгарському професійному середовищі, підставою для чого були відповідні 

зауваження Венеціанської комісії. Основний аргумент щодо самостійного 

(окремого) вирішення кадрових та дисциплінарних питань щодо суддів та 

прокурорів полягає в забезпеченні гарантій суддівської незалежності. Роль 

прокуратури в рамках судової влади є специфічною. Оскільки прокуратура 

виступає стороною у кримінальному процесі, в тому числі в його судовій фазі, 

зроблено висновок про необхідність відокремлення кадрових та дисциплінарних 

процедур щодо прокурорів від аналогічних у суддів. Такі висновки Венеціанської 

комісії є характерними для посттоталітарних країн, до яких входить і Болгарія, де 
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з історичних та культурних міркувань прокуратура є нетипово сильною та має в 

розпорядженні повноваження з контролю багатьох сфер суспільного життя.  

Загальний склад ВСР становить 25 членів. Конституція встановлює дві 

категорії членів ВСР – «за правом» та «виборні». До перших входять Голови 

Верховного касаційного суду, Верховного адміністративного суду та головний 

прокурор.  

У ВСР можуть бути обрані юристи з високими професійними та 

моральними якостями, які мають щонайменше 15-річний юридичний стаж. 

Мандат виборних членів ВСР складає п’ять років та не може бути поновлений два 

терміни поспіль. Вони працюють на постійній основі, за ними зберігається 

попереднє місце роботи. Члени ВСР «за правом» та «виборні» мають однакові 

повноваження, проте є різниця у порядку їх призначення. Ті посадові особи, які 

входять до ВСР «за правом», на відповідні посади призначаються Президентом за 

пропозицією ВСР на строк сім років без права повторного обрання. Президент не 

має права відмовити у призначенні при повторному направленні йому ВСР 

відповідної пропозиції.  

Народне зібрання (парламент) обирає 11 членів ВСР двома третинами 

голосів народних представників, ще 11 членів обираються від органів судової 

влади. Квоти та порядок обрання членів ВСР конкретизуються в Законі про судову 

владу, відповідно до якого парламент обирає 6 членів ВСР до судової колегії та 5 

– до прокурорської. Це можуть бути судді, прокурори, слідчі, адвокати, 

юрисконсульти, в тому числі у відставці та пенсіонери. Важливим аргументом 

проти твердження про те, що участь інших юристів, крім суддів, прокурорів та 

слідчих у складі ВСР може поставити під загрозу незалежність судової влади, 

стало те, що з їх боку неможливий протиправний вплив на незалежних, 

беззмінних та безвідзивних суддів, прокурорів та слідчих, якими вони є за своїм 

правовим статусом в Болгарії.  

Зі свого складу до судової колегії судді обирають 6 членів, прокурори та 

слідчі – до прокурорської колегії відповідно 4 та 1. Склад судової колегії 

становить 14 членів ВСР (до неї входять голови найвищих судів), прокурорської – 
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11 (до неї входить головний прокурор). Таким чином, при формуванні колегій 

ВСР дотримано принцип, що більшість у них становлять відповідно судді та 

прокурори, які обрані своїми колегами.  

У судовій колегії ВСР головує голова Верховного касаційного суду, в 

прокурорській – головний прокурор. Водноча на засіданнях пленуму ВСР головує 

міністр правосуддя, проте він не бере участі в голосуванні. Взагалі для 

болгарської моделі характерна участь зазначеного міністра у багатьох питаннях 

адміністрування судової системи, проте переважно така участь носить 

рекомендуючу або дорадчу роль, що дає певний зворотній зв’язок з урядом, який 

посідає визначні позиції в політичному житті країни, оскільки Болгарія є 

парламентською республікою.  

У Болгарії застосовується три форми прокурорського самоврядування. 

Перша – загальні збори прокурорів застосовується під час обрання членів ВСР за 

квотою прокурорів. Такі вибори є прямими та проводяться шляхом таємного 

голосування, що надає можливість для більш транспарентного формування 

прокурорського представництва в ВСР (у Болгарії близько двох тисяч прокурорів 

та п’ятсот слідчих) [117, с. 89].  

Прокурорська колегія ВСР має наступні повноваження щодо прокурорів та 

слідчих: призначення, підвищення та пониження у посаді, переміщення та 

звільнення; зберігання та ведення їх особових справ; проведення періодичних 

атестацій, у тому числі адміністративних керівників, вирішення питань про 

надбання та відновлення незмінності (такий статус надається після завершення 5-

річного терміну роботи); накладення дисциплінарних стягнень у вигляді 

пониження або звільнення з посади, в тому числі адміністративної; призначення та 

звільнення адміністративних керівників, у тому числі директора Національної 

слідчої служби; вирішення питань щодо організації діяльності системи органів 

прокуратури та досудового слідства; внесення пропозиції пленуму ВСР про 

кількість та місце знаходження прокуратур, визначення кількості службовців 

прокуратури (за пропозицією головного прокурора); організація конкурсів на 

вакантні посади прокурорів та слідчих; покладення на Інспектора ВСР проведення 
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перевірок, не передбачених річною програмою його діяльності; організація та 

координація роботи прокурорів та слідчих з міжнародно-правового 

співробітництва тощо. 

Роботі прокурорської колегії ВСР сприяють постійні Комісія з атестації та 

конкурсів та Комісії з професійної етики.  

До складу комісій не мають права входити прокурори, які обіймають 

адміністративні посади. Комісія з атестації та конкурсів формується частково з 

членів прокурорської колегії, яких призначає пленум ВСР. Інша її частина 

обирається з чинних прокурорів Верховної касаційної прокуратури та Верховної 

адміністративної прокуратури на загальних зборах прокурорів зазначених 

прокуратур, які можна вважати наступною формою прокурорського 

самоврядування. Мандат є однорічним.  

Ця Комісія надає прокурорській колегії ВСР пропозиції про призначення, 

підвищення в посаді та звільнення прокурорів та слідчих, у тому числі тих, які 

обіймають адміністративні посади; проводить атестацію прокурорів та слідчих, у 

тому числі адміністративних керівників (за винятком головного прокурора та його 

заступників).  

Члени Комісій з професійної етики обираються загальними зборами 

прокурорів відповідного органу прокуратури (третя форма прокурорського 

самоврядування) на строк чотири роки та здійснюють допоміжну роботу для 

Комісії з атестації та конкурсів (вивчають інформацію та готують висновки щодо 

моральних якостей кандидатів, які беруть участь у конкурсах, отримують 

пропозиції щодо кандидатур від майбутнього безпосереднього керівника).  

Особливе місце серед органів ВСР посідає її Інспекція, яка складається з 

головного інспектора та 10 інспекторів, які обираються парламентом на строк 5 та 

4 роки відповідно. Основною функцією Інспекції є перевірка діяльності органів 

судової влади без посягань на їх незалежність. Інспекція перевіряє 

адміністративну діяльність прокуратури, організацію руху прокурорських та 

слідчих справ, у тому числі вирішення справ у встановлені строки, аналізує та 

узагальнює прокурорсько-слідчу практику у завершених справах, проводить 
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перевірки щодо несумісності та конфлікту інтересів, вчинення прокурорами та 

слідчими дій, які шкодять авторитету судової влади, а також щодо порушення їх 

незалежності.  

Інспекція є одним з чотирьох суб’єктів, які уповноважені внести пропозицію 

до прокурорської колегії ВСР про початок дисциплінарного провадження щодо 

прокурора. Таким же правом наділено безпосереднього керівника прокурора, 

вищого за посадою керівника та міністра правосуддя.  

Як ці, так і інші наведені нами дослідження статусу органів прокурорського 

врядування за кордоном свідчать про те, що застосовувана в Україні модель має 

дуже суттєву національну специфіку. Сам по собі цей факт не дає відповіді на 

питання чи є модель Комісії ефективною або навпаки. Відповіді на це питання, 

зокрема, присвячено наступні розділи.  

 
Висновки до розділу 1 

І. Правовий статус – це сукупність суб’єктивних прав, юридичних обов’язків 

суб’єкта права та гарантії їх дотримання.  

Державний орган – це орган державної влади або інший суб’єкт державних 

владних повноважень, якому вони надані для здійснення державних управлінських 

функцій від імені держави на підставі законодавства, та компетенція якого 

поширюється на всю територію України або на її окрему територію. 

Система правосуддя – система судів (судова влада), система прокуратури та 

адвокатура, органи й установи з формування професійного корпусу та органи 

самоврядування представників системи правосуддя (суддів, прокурорів та 

адвокатів), органи фінансового та організаційного забезпечення судів, правові 

норми щодо статусу суддів, судоустрою, судочинства, а також організації і 

діяльності прокуратури та адвокатури.  

Комісія – колегіальний, постійно діючий, незалежний орган державної влади 

та прокурорського врядування в системі правосуддя, який забезпечує формування 

прокурорського корпусу.  
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ІІ. Сформульовані основні ознаки професійного самоврядування прокурорів, 

які відрізають його від інших форм професійної самоорганізації прокурорів. 

Проведено класифікацію способів наділення державою певних суб’єктів 

державно-владними управлінськими повноваженнями (надання, делегування, 

передача) та з’ясовано, що держава своїм органам надає вказані повноваження та 

вони діють від імені держави. Такими органами, зокрема, є органи прокурорського 

врядування. Держава передає свої повноваження органам професійного 

самоврядування, в зв’язку з чим ці повноваження вибувають з компетенції держави 

та здійснюються цими органами від власного імені або від імені відповідного 

професійного корпусу.  

Названі специфічні ознаки інститутів самоврядування та врядування суддів та 

прокурорів, які виділяють їх серед відповідних інститутів для представників інших 

юридичних професій.  

Встановлені ознаки органів прокурорського врядування, які відокремлюють їх 

поняття від поняття органів прокурорського самоврядування. Виходячи з 

відповідності цим ознакам, охарактеризований стан законодавчого врегулювання в 

Україні статусу існуючих органів прокурорського самоврядування та врядування.  

Генезис у вітчизняній правовій системі такого нового інституту як Комісія 

попрослідковується від аналогічних за своєю правовою природою інститутів, які 

з’явились вперше у 19 ст. в Франції для адміністрування органів судової влади, а 

потім поширились у більшості країн Європи, зазнавши суттєвої модифікації на 

національному підґрунті. Ці інститути згодом розповсюдили свою юрисдикцію не 

тільки на суддів, а і на прокурорів, оскільки останні вважаються представниками 

системи правосуддя. Узагальнені дані щодо органів прокурорського самоврядування 

та врядування країн-членів РЄ, та здійснений порівняльний аналіз організаційно-

правового статусу вказаних органів та відповідних органів в Україні.  

ІІІ. Завдання Комісії – формування прокурорського корпусу. Ціль – 

досягнення таких характеристик зазначеного корпусу, як високопрофесійність та 

доброчесність.  
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Європейські стандарти незалежності прокурора систематизовані за рівнями: 1. 

Інституційна незалежність (зовнішній рівень). 2. Функціональна незалежність 

(внутрішній рівень). Згідно вказаних стандартів, завдання Комісії полягає в 

забезпеченні в інтересах суспільства оптимального балансу між незалежністю 

прокурорів, їх ефективністю, підзвітністю та відповідальністю. 

Охарактеризовані найбільш визначні ознаки судових рад згідно висновків КРЄС 

та виділені специфічні ознаки статусу прокурорів порівняно зі статусом суддів, які 

не дозволяють здійснити в повному обсязі екстраполяцію організаційно-правових 

засобів вирішення питань кар’єри суддів на прокурорів;  

Узагальнено стан наукової дискусії щодо різних моделей та правових систем 

адміністрування судової влади, фокус якої зосереджений на здатності відмінних 

одне від одного законодавчих рішень гарантувати суддівську незалежність. 

Зроблено висновок, що утворення інституцій для адміністрування системи 

прокуратури за зразками так званої «євромоделі» судових рад не є запорукою для 

досягнення вимог євростандартів незалежності прокурорів. В той же час, звернута 

увага на відсутність у критиків цього варіанту інституційної реформи конкретних 

пропозиції щодо вирішення проблеми іншим шляхом в посттоталітарних країнах. 

Тому фокус досліджень в цьому напрямку повинен зміщуватись на порядок 

формування та особистісні якості членів судових рад та органів прокурорського 

врядування.  

 Для прикладу певних законодавчих рішень, якими визначений статус органів 

прокурорського врядування за кордоном, розглянуто досвід таких країн як Болгарія 

та Молдова.  
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РОЗДІЛ 2  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЙНО-ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ ПРОКУРОРІВ ТА ЇЇ 

ЧЛЕНІВ 
 

2.1. Реалізація правосуб’єктності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів 

Сергій Алексєєв вказує на охоплення загальною правосуб’єктністю, а також 

правосуб’єктністю у декількох галузях права єдиною категорією 

«праводієздатність» двох моментів: 1) можливості мати права та обов’язки; 2) 

можливості їх самостійно здійснювати [5, с. 280]. Наділення осіб правосуб’єктністю 

являє собою перший ступінь у процесі впровадження юридичних норм у соціальне 

життя, що означає реальне визначення через норми кола осіб, які можуть бути 

суб’єктами прав та обов’язків [4]. 

Правосуб’єктність є однією з обов’язкових юридичних передумов 

правовідносин, можливістю чи здатністю особи бути суб’єктом права з усіма 

відповідними наслідками. Отже, правосуб’єктність є структурною складовою 

статусу суб’єкта права, про що зазначається в працях багатьох вчених. Так, І. 

Окунєв виділяє такі складові елементи юридичної конструкції правового статусу 

суб’єкта права: 1) правосуб’єктність; 2) система прав, обов’язків та законних 

інтересів; 3) система гарантій прав і обов’язків суб’єктів права; 4) юридична 

відповідальність [148, с. 9]. Також включають правосуб’єктність до структури 

правового статусу А. Панчишин [158, с. 96], Н. Крестовська та Л. Матвєєва [126, 

с. 133], Н. Матузов, А. Малько [254, с. 269] та інші.  

Питання правосуб’єктності органів державної влади досліджувались у роботах 

таких вчених, як В. Авер’янов, Ю. Битяк, В. Колпаков, О. Кузьменко, Н. Хаманєва, 

В. Четверіков та інших. Однак дослідження правосуб’єктності Комісії проводиться 

вперше.  
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Юридична конструкція «праводієздатності» характерна для правосуб’єктності 

органів державної влади. Це означає, що правосуб’єктні органи державної влади 

наділені правовою нормою можливістю мати та реалізувати свої права та обов’язки.  

Правосуб’єктність державного органу є проявом його юридичної легітимності. 

Орган чи посадова особа як суб’єкт легітимації наділяється владними 

повноваження, включає в себе частину компетенції державного органу, 

встановленої в Конституції та інших нормативно-правових актах, які регулюють 

діяльність цього органу [125, с. 27]. З огляду на викладене, слід також звернути 

увагу на співвідношення понять правосуб’єктності та компетенції державного 

органу. Більшість вчених виступають проти ототожнення компетенції і 

правосуб’єктності, оскільки компетенція передбачає виконання владних функцій 

(тоді як цивільна правосуб’єктність цього не передбачає). На думку А. Венедіктова, 

державний орган – єдиний суб’єкт права, що володіє різною за своїм характером 

правосуб’єктністю в окремих видах правовідносин [16, с. 642]. В. Мамутов 

розглядав поняття компетенції і правосуб’єктності органів як пересічні: між 

сукупністю прав і обов’язків, що охоплюються поняттям компетенції, і 

правосуб’єктністю відсутня межа, оскільки окремі права можуть переходити зі 

сфери правосуб’єктності до сфери компетенції. Якщо компетенція показує, якими 

правами і обов’язками державний орган вже володіє внаслідок того, що належить до 

певної категорії державних органів («первинні права»), то правосуб’єктність 

показує, якими правами і обов’язками він може володіти крім того (права, набуті в 

результаті реалізації правосуб’єктності, – «вторинні права») [135, с. 58]. Отже, обсяг 

правосуб’єктності залежить від змісту компетенції державного органу. Разом з тим 

правосуб’єктність надає можливість набувати державним органам права й 

обов’язки, які не передбачені в компетенції. Так, Комісія має право укладати 

цивільно-правові угоди, хоча це не передбачено її компетенцією як державного 

органу.  

 Викладені теоретичні міркування відображено в правосуб’єктності Комісії, 

встановленій законодавчо. Законом встановлено компетенцію Комісії, яка 

відповідно до повноважень, передбачених цим Законом, визначає рівень фахової 
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підготовки осіб, які виявили намір обійняти посаду прокурора, та вирішує питання 

щодо дисциплінарної відповідальності, переведення та звільнення прокурорів з 

посади. Водночас законодавець, крім визначення компетенції Комісії, також 

передбачає, що Комісія є юридичною особою, має печатку із зображенням 

Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки 

в органах Державного казначейства України. Порядок роботи Комісії визначається 

положенням, прийнятим всеукраїнською конференцією прокурорів (ст. 73). 

Правосуб’єктність Комісії тим самим є вихідною умовою реалізації нею своєї 

компетенції. Отже, від повноти реалізації Комісією правосуб’єктності напряму 

залежатиме ефективність виконання повноважень Комісії згідно з встановленою 

Законом компетенцією.  

 Процес створення Комісії був пов’язаний із набранням чинності статей 

Закону, які стосуються її статусу та статусу органів прокурорського 

самоврядування, що згідно з п. 1 Розділу ХІІ «Прикінцеві положення» Закону 

сталося 15 квітня 2017 року. Після цієї дати відбулося скликання та проведення 26–

27 квітня 2017 року всеукраїнської конференції прокурорів, на якій призначено до 

складу Комісії п’ять прокурорів та прийнято Положення про порядок роботи Комісії 

[168]. Усі інші члени Комісії були призначені раніше, однак започаткування її 

діяльності було неможливе, оскільки згідно із Законом Комісія є повноважною за 

умови призначення до її складу не менше дев’яти членів (ч. 4 ст. 74). 

Хоча Закон в якості юридичного факту для набуття Комісією повноважень 

визначає лише призначення дев’яти її членів, у п. 3 Положення вказано, що 

повноваження членів першого складу Комісії розпочинаються з моменту її 

державної реєстрації як юридичної особи у встановленому Законом порядку. У 

зв’язку з цим виникла парадоксальна ситуація, коли державний орган став 

повноваженим, не маючи жодного повноваженого члена, що також має ще одну 

суттєву практичну проблему – визначення календарної тривалості повноважень 

членів першого складу Комісії, які за Законом почалися 26 квітня 2017 року (дата 

призначення не менше 9 членів), а згідно з Положенням – 25 травня 2017 року (дата 

реєстрації Комісії як юридичної особи). Вочевидь застосуванню підлягають норми 
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Закону як вищого за юридичною силою нормативно-правового акту, тим більше, 

що, як нами обґрунтовано в Розділі І, у визначенні державного органу наявність 

державно-владних повноважень не обумовлена наявністю чи відсутністю статусу 

юридичної особи.  

Цей висновок підтверджується також тим, що для вчинення дій з державної 

реєстрації Комісії як юридичної особи необхідна повноважність членів першого 

складу Комісії, які мають обрати зі свого складу з числа прокурорів таємним 

голосуванням голову комісії строком на три роки (ч. 1 ст. 73 Закону), який натомість 

має бути зазначений у заяві про державну реєстрацію створення юридичної  

особи [144].  

Слід зазначити обставину, на яку звертають увагу багато  

дослідників [160, с. 66], що в Законі України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» [69] немає 

розмежування щодо державної реєстрації юридичних осіб приватного та публічного 

права. Особливості правосуб’єктності останніх не відображаються також і в 

відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. Законодавством не передбачено будь-яку 

класифікацію юридичних осіб публічного права. Внаслідок цього в Реєстрі Комісія 

значиться як державна установа (а не орган), засновником якої є всеукраїнська 

конференція прокурорів, що не відповідає чинному законодавству та дійсному 

статусу Комісії, яка не є органом прокурорського самоврядування та не може бути 

ним заснована, оскільки є державним органом, засновником якого може бути тільки 

держава.  

У зв’язку з цим, також не відповідає статусу Комісії норма Закону, відповідно 

до якої всеукраїнська конференція прокурорів приймає положення про порядок 

роботи Комісії (ст. 67). По-перше, Законом не визначено межі, в яких всеукраїнська 

конференція прокурорів може визначити такий порядок роботи, що потягло 

розширене тлумачення цієї норми та прийняття Положення, яке визначає не тільки 

регламенті процедури в роботі Комісії, а й стосується її правосуб’єктності. По-

друге, всеукраїнській конференції прокурорів як органу прокурорського 
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самоврядування надано повноваження з врегулювання діяльності органу 

прокурорського врядування, тобто державного органу, що явно виходить за межі 

завдань прокурорського самоврядування, які визначені в ст. 65 Закону, оскільки не є 

питаннями внутрішньої діяльності прокуратури. По-третє, подібних повноважень не 

мають органи суддівського самоврядування, а порядок роботи відповідних органів 

суддівського врядування визначається безпосередньої законами або у регламентах, 

які приймають самостійно ці органи. Так, наприклад, у Законі про судоустрій 

передбачено, що порядок роботи ВККС визначається цим Законом. ВККС 

більшістю голосів від її складу, визначеного законом, затверджує регламент, що 

визначає порядок роботи комісії в межах, установлених цим Законом (ст. 92). 

Зазначені недоліки законодавчого регулювання потягли суттєві проблеми у 

реалізації правосуб’єктності Комісії, для якої законодавцем передбачено статус 

юридичної особи, проте його втілення у реальних правовідносинах досі не 

відбулося.  

У Положенні закріплено, що секретаріат Комісії утворюється в ГПУ на правах 

структурного підрозділу (п. 153). Наразі функції секретаріату Комісії виконує 

Управління організаційного забезпечення діяльності (Секретаріат) Комісії 

Департаменту кадрової роботи та державної служби ГПУ. Положення про цей 

структурний підрозділ ГПУ затверджено наказом Генерального прокурора України 

№ 311 від 2 листопада 2017 року [172]. При цьому до повноважень голови Комісії 

віднесено лише внесення подання Генеральному прокурору України про 

затвердження цього Положення. Генеральний прокурор визначає структуру та 

штатну чисельність секретаріату Комісії, призначає на посади та звільняє з посад 

працівників секретаріату (п. п. 154, 155 Положення). Працівниками зазначеного 

Управління є прокурори ГПУ, на яких поширюється Закон, у тому числі і в 

питаннях притягнення до дисциплінарної відповідальності, однак згідно з 

Положенням про Управління організаційного забезпечення діяльності (Секретаріат) 

Комісії вони мають «сприяти членам Комісії у проведенні перевірки в межах 

дисциплінарного провадження та складати проєкти необхідних документів» (п. 4.4.). 

Крім того, працівниками цього Управління здійснюється у день надходження 
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дисциплінарної скарги її реєстрація та за допомогою автоматизованої системи 

визначення члена Комісії для вирішення питання щодо відкриття дисциплінарного 

провадження (ч. 1 ст. 46 Закону).  

Відсутність секретаріату Комісії також потягла неможливість організації 

діловодства згідно з вимогами чинного законодавства. Відповідно до п. 12 

Положення, діловодство в Комісії здійснюється в порядку, передбаченому 

відповідною Інструкцією, розробленою з урахуванням Інструкції з діловодства в 

органах прокуратури України [89] та затвердженою Комісією. Однак Комісії 

довелося прийняти Тимчасову інструкцію з діловодства [256], у зв’язку з тим, що як 

Інструкцією з діловодства в органах прокуратури, так і Правилами організації 

діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях [197] 

передбачено проведення експертизи цінності документів згідно з Порядком 

утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів [182]. 

Згідно з цим Порядком до складу комісій мають включатись керівники служби 

діловодства і архівного підрозділу, працівники структурних підрозділів, у тому 

числі бухгалтерської служби державного органу. Однак у Комісії відсутні будь-які 

структурні підрозділи, що взагалі робить неможливим організацію будь-якого 

власного документообігу Комісії, в тому числі електронного.  

Нереалізованою залишається майнова відокремленість Комісії як юридичної 

особи. У діяльності Комісії це виявляється насамперед у відсутності жодної з форм 

організації бухгалтерського обліку, які передбачені Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [63] (ст. 8). У Положенні 

зазначено, що Комісія має самостійний баланс та рахунки в органах Державної 

казначейської служби України. Право першого підпису фінансово-банківських 

документів має голова Комісії. Право другого підпису фінансово-банківських 

документів не передбачено (п. 15). Проте функції бухгалтерської служби Комісії 

виконує бухгалтерія ГПУ. За наявності самостійного балансу, рух коштів за 

рахунком Комісії в органах Державної казначейської служби України відсутній. У 

2019 році встановлено, що фінансове та матеріально-технічне забезпечення 
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діяльності Комісії та її секретаріату здійснюється ГПУ як головним розпорядником 

коштів Державного бюджету України за окремою бюджетною програмою (п. 16 

Положення). Згідно з бюджетним запитом ГПУ на 2019–2021 роки за бюджетною 

програмою «Забезпечення діяльності Комісії» [12] її фінансування відбувається в 

межах видатків на оплату праці, за якими Комісія становить 11 її членів, та видатків 

на матеріально-технічне забезпечення їх роботи. У тому ж порядку відбувається, 

наприклад, бюджетування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка згідно 

з Законом є самостійним структурним підрозділом Генеральної прокуратури 

України (ч. 5 ст. 8 Закону). Отже, бюджетування Комісії здійснюється як 

бюджетування самостійного структурного підрозділу Генеральної прокуратури 

України, однак без видатків на утримання будь-якого власного допоміжного 

персоналу.  

Крім того, внаслідок відсутності в Комісії власних структурних підрозділів, 

які забезпечують її діяльність, виникла практична проблема щодо представництва 

Комісії при оскарженні її рішень, дій та бездіяльності в суді та у ВРП, оскільки 

прокурори ГПУ та інші працівники Управління організаційного забезпечення 

діяльності (Секретаріату) Комісії Департаменту кадрової роботи та державної 

служби ГПУ не мають права це робити навіть на підставі довіреності (згідно зі 

ст. 131-2 Конституції України винятково адвокат здійснює представництво іншої 

особи в суді). У зв’язку з цим, Комісії довелося знизити навантаження до 30 

відсотків одному з членів Комісії під ча розподілу дисциплінарних скарг, для того 

щоб він мав можливість представляти Комісію (з відповідним зростанням 

навантаження на інших членів Комісії). При цьому, станом на лютий 2019 року до 

Комісії та її членів щодо їх рішень, дій та бездіяльності подано 162 судові позови, з 

яких 132 розглянуто. В апеляційній інстанції оскаржено 80 рішень, розглянуто – 69. 

Рішення Комісії були скасовані судом у 18 випадках, з яких у 2 – за наслідками 

розгляду апеляцій. Через велику кількість позовів до Комісії її члени наразі не мють 

можливості також брати участь у засіданнях ВРП при оскарженні рішень Комісії до 

цього органу, наслідком чого, зокрема, стало скасування 13 рішень Комісії з 43, за 

якими проведено розгляд відповідних скарг (всього подано 75 скарг).  
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На необхідність усунення викладених проблем неодноразово звертали увагу 

експерти РЄ, зокрема, у «Звіті за результатами оцінки потреб Ради прокурорів 

України та Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів», підготовленому у 

вересні 2017 року (Розділ ІІ, рекомендації 1.2 та 1.3); Висновку Директорату з прав 

людини і верховенства права РЄ щодо проєкту Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо питань правосуддя)» (у частині 

вдосконалення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів)» [20] 

та інших документах.  

Більше того, вважаємо, що викладені проблеми реалізації правосуб’єктності 

Комісії не відповідають положенням § 1 ст. 6 Конвенції, за якими «кожен має право 

на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж розумного строку 

незалежним і безстороннім судом <…>,який вирішить спір щодо його прав та 

обов’язків цивільного характеру…».  

Практика ЄСПЛ щодо визначення поняття «суд» свідчить, що орган влади, 

який не є судом держави, для виконання ст. 6 Конвенції, може розглядатися як 

«суд» у змістовному значенні цього терміну. Суд визначається за судовими 

функціями, тобто визначенням питань, що знаходяться у межах повноважень 

органу, заснованих на нормах права, і після проведення провадження у 

передбаченому законом порядку. Право винесення рішення входить у визначення 

поняття «суд». Він не обов’язково повинен являти собою суд загальної юрисдикції 

за стандартним механізмом судочинства у державі. Він може бути призначений для 

вирішення конкретних питань, які можуть бути відповідно розглянуті поза межами 

звичайної судової системи. Право винесення остаточного рішення, що не може бути 

змінено несудовим органом на шкоду особі, є невід’ємною ознакою поняття «суд».  

Хоча випадків розгляду ЄСПЛ справ, в яких фігурує Комісія, наразі немає, 

Комісія в цьому контексті цілком відповідає поняттю «суд». Визначальним для 

такого висновку є рішення ЄСПЛ у справі «Олександр Волков проти України» [281, 

§§88–91], в якому оцінювалась правомірність звільнення судді з посади за 

дисциплінарною процедурою Вищою радою юстиції України та профільним 
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комітетом парламенту. Тому в діяльності «суду» для виконання вимог § 1 ст. 6 

важливо забезпечити відповідні гарантії. «Суд» повинен задовольняти низку вимог 

– незалежність, особливо від виконавчої влади; безсторонність; терміни 

повноважень суддів; наявність гарантій, що забезпечуються судовими процесами – 

деякі з яких присутні у тексті § 1 ст. 6. Незалежність і безсторонність є ключовими 

ознаками «суду». 

У визначенні «незалежності» органу ЄСПЛ, окрім інших, звертається до 

наступних критеріїв (Langborger v. Sweden (Ленґборґер проти Швеції), § 32; Kleyn 

and Others v. the Netherlands (Клейн та інші проти Нідерландів) [ВП], § 190: порядок 

призначення членів суду та термін їх повноважень; існування гарантій проти 

зовнішнього тиску; чи є орган незалежним [183].  

Чинний статус Комісії не відповідає повною мірою жодному з цих критеріїв:  

 1. Однією з підстав для задоволення ЄСПЛ позову Олександра Волкова проти 

України став склад Вищої ради юстиції України, який не відповідав європейським 

стандартам через відсутність у ньому більшості суддів, які обрані суддями (§§ 109–

114). У комісії лише 5 членів з 11 є прокурорами, які обрані прокурорами.  

2. Комісія не відповідає такому критерію визначення незалежності «суду» як 

«незалежність від сторін» (Sramek v. Austria [142] (Срамек проти Австрії), § 42), 

оскільки, як обґрунтовано вище, є залежною від ГПУ, тоді як прокурори цього 

органу прокуратури, у тому числі й Генеральний прокурор, виступають сторонами у 

справах, які розглядаються Комісією.  

3. Така ситуація негативно позначається на сприйнятті дійсного статусу 

Комісії навіть всередині прокурорського корпусу. Нами проведено анонімне 

опитування прокурорів щодо інформованості про діяльність Комісії, бачення 

перспектив її розвитку та наявних недоліків у роботі, ступеню довіри до Комісії та 

новоствореного інституту прокурорського самоврядування.  

 Наведемо деякі результати, отримані станом на січень 2019 року. В опитуванні 

взяли участь 2446 респондентів – прокурори органів прокуратури всіх рівнів та 

спеціалізацій, які розташовані на території 9 регіонів України.  
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На запитання «Чи вважаєте Ви, що введення додаткових суб’єктів 

адміністрування системи прокуратури, тобто органів прокурорського 

самоврядування та Комісії було правильним рішенням?» більшість відповіли «так» –

67,1 %, «ні» – 21,9 %, «не знаю» – 11 %. На запитання «Чи вважаєте Ви, що Комісія 

є органом прокурорського самоврядування?» відповіли «так, є» – 49,1 %; «ні, це 

окремий орган системи прокуратури» – 47,4 %; «ні, це окремий державний орган» –

3,5 %. 

Отже, тільки незначна кількість прокурорів сприймає Комісію в її статусі, 

який відповідає законодавству, тобто як окремий державний орган, хоча більшість 

прокурорів вважають, що її створення та впровадження самоврядування були 

необхідні.  

 Водночас на запитання: «Чи вважаєте Ви слушним, що організаційне 

забезпечення діяльності Комісії (робота Секретаріату) та її фінансування 

здійснюється Генеральною прокуратурою України?» найбільшу підтримку отримала 

відповідь, що Комісія повинна мати власний секретаріат та бюджет – 43,3 %, проте 

36,4 % вважають, що цього не потрібно.  

 Підсумовуючи, зазначимо, що вирішення висвітлених проблем можливе 

тільки законодавчим шляхом, оскільки правосуб’єктність Комісії, як і будь-якого 

державного органу, встановлюється законодавчо. З цією метою в Законі мають бути 

врегульовані основні питання порядку роботи Комісії: організація роботи та 

засідань, права членів, відводи, постановлення рішень та їх оскарження, 

забезпечення діяльності, а всі інші питання у межах, встановлених Законом, Комісія 

повинна отримати право вирішувати самостійно у прийнятому нею регламенті. Крім 

того, Закон має містити чітку норму щодо організаційної єдності Комісії та її 

секретаріату, а також визначати порядок фінансування та матеріально-технічного 

забезпечення діяльності Комісії одним з двох способів, які застосовуються щодо 

аналогічних органів у системі правосуддя: або шляхом надання Комісії функції 

головного розпорядника бюджетних коштів як у ВРП; або надання функції 

розпорядника бюджетних коштів, щодо якого головний розпорядник не є органом, 
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на посадових осіб якого розповсюджується компетенція Комісії, як це відбувається 

у взаєминах між ВККС та Державною судовою адміністрацією України [114, с. 59].  
При дослідженні правосуб’єктності Комісії також слід вивчити порядок її 

формування, оскільки, як нами вже було зазначено, наразі цьому питанню не 

приділяється належної уваги в наукових дослідженнях, хоча від його вирішення 

багато в чому залежить ефективність виконання завдань Комісії.  

До складу Комісії входять одинадцять членів, з яких: 1) п’ять прокурорів 

призначає всеукраїнська конференція прокурорів; 2) дві особи (вчених) призначає 

з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ; 3) 

одну особу (адвоката) призначає з’їзд адвокатів України; 4) три особи призначає 

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини за погодженням з комітетом 

Верховної Ради України, до предмету відання якого належить організація та 

діяльність органів прокуратури. (ч. 1 ст. 74).  

Найбільш принциповою новелою для української прокуратури при цьому 

стало те, що частково повноваження з призначення членів органу, відповідального 

за формування прокурорського корпусу, отримали самі прокурори через органи 

прокурорського самоврядування. Разом з тим меншість прокурорів у складі Комісії 

пояснювалась побоюваннями закритості прокурорської системи та перехідним 

періодом, необхідним для адаптування прокурорів до нової моделі 

адміністрування [284, с. 62].  

Однак з приводу меншості прокурорської квоти у складі Комісії одразу ж було 

надано негативну оцінку у Звіті за результатами 4-го раунду оцінювання щодо 

запобігання корупції серед народних депутатів, суддів та прокурорів в Україні, який 

складений експертами такого органу Ради Європи, як Група держав проти корцупції 

(GRECO) та ухвалений 17–23 червня 2017 року [83]. GRECO занепокоєна (п. 216 

Звіту), що «чинне законодавство не забезпечує того, що більшість місць у Комісії 

матимуть прокурори. Це відрізняє ситуацію в Україні практично від усіх держав 

GRECO, які сформували аналогічні органи. Забезпечення того, що більшість 

прокурорів у Комісії обиратимуться своїми колегами, є відповідним заходом, який 

допоможе їм повною мірою відстоювати свою легітимність та надійність, а також 
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зміцнювати свою роль як гаранта незалежності та автономності прокурорів». У 

підсумку GRECO рекомендує внести зміни до положень щодо формування складу 

Комісії для забезпечення того, щоб більшість місць займали прокурори, обрані 

своїми колегами.  

Закон визначає порядок скликання всеукраїнської конференції прокурорів: 

чергова всеукраїнська конференція прокурорів скликається Радою прокурорів 

України один раз на два роки. Позачергова всеукраїнська конференція прокурорів 

може бути скликана за рішенням Ради прокурорів України. Делегатам 

всеукраїнської конференції прокурорів та особам, запрошеним на неї, повідомляють 

про день проведення конференції та питання, що виносяться на її розгляд, не 

пізніше ніж за тридцять днів до початку конференції (ст. 68). Також у Законі 

містяться норми щодо обрання делегатів на конференцію та порядку її проведення 

(ст. ст. 69, 70).  

Встановлені наступні квоти щодо обрання делегатів на конференцію: 1) збори 

прокурорів ГПУ – шість прокурорів ГПУ; 2) збори прокурорів регіональних 

прокуратур – по три прокурори від кожної регіональної прокуратури; 3) збори 

прокурорів місцевих прокуратур – по два прокурори від кожної місцевої 

прокуратури. 

В Україні існує 26 територіальних регіональних прокуратур та 4 військові на 

правах регіональних, які таким чином мають обрати 90 делегатів. Згідно з Додатком 

до Закону встановлений перелік і територіальна юрисдикція місцевих прокуратур та 

військових прокуратур (гарнізонів на правах місцевих). Загальна кількість цих 

прокуратур становить 208, проте територіальна юрисдикція частини місцевих 

прокуратур розповсюджується на тимчасово окуповану територію АРК Крим та 

окремих районів Донецької та Луганської областей, тому вони не функціонують – 

22 [154]. Отже, загальна кількість делегатів від місцевих прокуратур складає 372 

прокурори або 79,4 % всіх делегатів, регіональних – 19,3 %, ГПУ– 1,3 %. 

Співвідношення кількості прокурорсько-слідчих працівників місцевих прокуратур, 

регіональних та ГПУ складає відповідно 55 %, 33 % та 12 % (станом на 1 лютого 

2019 року).  
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Таким чином, вибори делегатів прокурорського корпусу на всеукраїнську 

конференцію прокурорів через закріплені в Законі квоти не є інклюзивними, що не 

може не позначатись у ставленні прокурорів до легітимності органів, сформованих 

таким чином. Оскільки співвідношення кількості прокурорів органів прокуратури 

різних рівнів не має законодавчого закріплення та може постійно змінюватись 

Генеральним прокурором України в межах встановленої Законом 15-тисячної 

кількості працівників прокуратури, вважаємо доцільним кількість делегатів від 

кожного органу прокуратури визначати співвідношенням штатної чисельності його 

прокурорів до загальної штатної чисельності прокурорів на час оголошення про 

проведення всеукраїнської конференції прокурорів, на яку вони мають обиратись, 

нормативно визначивши правила округлення до цілих чисел розрахункових 

показників.  

Крім того, вважаємо слушною думку деяких дослідників [48, с. 155] про 

можливість закріплення при формуванні конференцією відповідних органів квот для 

спеціалізованих прокурорів. Проте, таке закріплення вважаємо за доцільне тільки у 

випадку приведення у Законі всіх прокурорів незалежно від спеціалізації до 

однакового статусу у питаннях призначень, кар’єри та дисциплінарної 

відповідальності, оскільки наразі компетенція Комісії не включає добору та 

вирішення питань про переведення прокурорів Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури та військових прокурорів. Крім того, в питаннях дисциплінарної 

відповідальності останніх на них поширюється Закон України «Про 

Дисциплінарний статут Збройних сил України» [71] одночасно з дисціплінарною 

юрисдикцією Комісії, що робить неможливим їх притягнення до дисциплінарної 

відповідальності згідно з Законом, якщо вони вже притягнуті до цього виду 

відповідальності за Дисциплінарним статутом. Положення про неможливість бути 

двічі притягненим до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме 

правопорушення передбачено в ст. 61 Конституції. 

 Згідно з Законом членом Комісії не може бути призначений народний 

депутат України, представник Кабінету Міністрів України, центрального чи 

місцевого органу виконавчої влади, науковий чи науково-педагогічний працівник 



117 
 
Національної академії прокуратури України, іншого навчального закладу або 

наукової установи, що входять до сфери управління органів прокуратури, суддя, 

працівник правоохоронного органу чи органу державного нагляду (контролю), 

прокурор, який перебуває на адміністративній посаді, а також більше однієї особи з 

числа наукових та науково-педагогічних працівників одного і того ж навчального 

закладу чи наукової установи (ч. 2 ст. 74).  

Ці положення мають бути доповнені забороною бути призначеними членами 

Комісії особам, які визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними; особам, 

які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку; 

особам, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення 

за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією. 

Обмеження щодо можливості призначення до Комісії працівників органів, які 

формуються за політичним принципом, правоохоронних органів, органів 

державного нагляду (контролю) є цілком обґрунтованим з точки зору забезпечення 

незалежності Комісії. Проте, обмеження щодо призначення суддів, прокурорів, які 

перебувають на адміністративних посадах, наукових чи науково-педагогічних 

працівників Національної академії прокуратури України, іншого навчального 

закладу або наукової установи, що входять до сфери управління органів 

прокуратури, ми не вважаємо виправданими.  

Прокурорський корпус через всеукраїнську конференцію прокурорів бере 

участь у формуванні складу такого органу суддівського врядування як ВРП. І хоча 

всеукраїнська конференція прокурорів може призначати до складу Комісії лише 

прокурорів, і це відповідає європейській практиці формування таких органів, щодо 

інших суб’єктів формування Комісії таких вимог немає і вводити недоцільно. 

Статус Комісії як органу системи правосуддя та зупинення повноважень судді на 

час роботи в Комісії виключають загрози для суддівської незалежності у разі такого 

призначення. Досвід суддів у роботі Комісії безперечно позитивно позначився би на 

якості її роботи. На цю обставину також звернула увагу Венеціанська комісія [81].  

Аналогічним чином управлінський досвід прокурорів, які змогли побудувати 

кар’єру в органах прокуратури та обіймають адміністративні посади, а також знання 



118 
 
та досвід викладачів Національної академії прокуратури України мали би стати в 

пригоді у вирішенні всіх питань, які становлять компетенцію Комісії.  

Заборони щодо обрання до складу ВРП цієї категорії осіб немає. 

Неможливість призначення прокурів, які обіймають адміністративні посади, до 

складу Комісії обґрунтовувалась необхідністю виключити «адміністративний тиск» 

відповідних посад на делегатів конференції та на незалежність відповідних членів 

Комісії, через їх можливі побоювання втратити відповідну посаду після завершення 

каденції. Вважаємо такі аргументи умоглядними та такими, які є намаганням 

вирішити складну багатоаспектну проблему занадто простим способом без 

з’ясування її дійсних причин.  

Як показує практика проведення попередніх всеукраїнських конференцій 

прокурорів, «адміністративна проблема» первинно виникає на рівні зборів 

прокурорів відповідних органів прокуратури, які обирають делегатів. Серед 

делегатів всеукраїнських конференцій прокурорів, які проводились у квітні 2017 

року та в грудні 2018 року, більше половини становили прокурори, які обіймають 

адміністративні посади. Хоча серед загальної кількості прокурорсько-слідчих 

працівників прокурори, які обіймають адміністративні посади, складають 24 % 

(станом на 1 лютого 2019 року). Наприклад, на конференцію, яка відбулася в грудні 

2018 року, делегатами було обрано 30 прокурорів з регіонів та їх заступників (21 та 

9 відповідно) , 137 керівників місцевих прокуратур та їх заступників (76 та 61 

відповідно), 14 начальників управлінь, 37 начальників відділів і їх заступників 

регіональних прокуратур тощо.  

Законодавчі обмеження для усунення адміністративного впливу могли би 

вважатись послідовними тільки у разі заборони обирати делегатами конференцій 

прокурорів, які обіймають адміністративні посади, та призначення членів Комісії 

тільки з числа делегатів, проте, враховуючи, що на зборах прокурорів з обрання 

делегатів голосування є таємним, можна припустити, що волевиявлення 

прокурорського корпусу з обрання делегатів конференцій відповідає реальному 

авторитету делегатів серед своїх колег, а отже є транспаретним.  
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Крім того, до суттєвого недоліку чинного Закону можна віднести те, що ним 

збори прокурорів органу прокуратури не віднесені до окремої форми 

прокурорського самоврядування та не врегульований порядок їх проведення, через 

що дійсно можливі зловживання з метою обрання певних делегатів.  

На демократичність будь-яких виборів, крім забезпечення свободи 

волевиявлення, визначальний плив має інформованість виборців про особи 

кандидатів. Формування та робота всеукраїнської конференції прокурорів за 

квазіпарламентарним принципом вимагає, щоб певні елементи демократичного 

виборчого процесу були впроваджені законодавчо в інституті прокурорського 

самоврядування. Такими елементами можуть бути докладні інформації про 

кандидатів в обсязі, який кожний кандидат самостійно визначає, розміщені на 

офіційних вебсайтах та в друкованих виданнях органів прокуратури, виготовлення 

та розповсюдження інформаційних бюлетенів, виступи делегатів на конференції та 

можливість постановки їм питань делегатами тощо. З цих же міркувань вважаємо 

доцільним передбачити в Законі, що кандидатами в члени Комісії можуть бути 

тільки делегати конференції, як це встановлено при обранні членів ВРП (ч. 2 ст. 12 

Закону про ВРП). Також вважаємо необхідною уніфікацію процедурних питань 

формування Комісії з тими, які застосовуються при формуванні органів 

суддівського врядування.  

Порядок призначення до складу Комісії двох членів з’їздом представників 

юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ визначено Законом 

(ст. 75). Участь науковців у Комісії можна тільки вітати, як і участь осіб, які 

здійснюють незалежну професійну діяльність – адвокатів, хоча їх обрання з’їздом 

адвокатів України слід передбачити у профільному законі (ст. 54 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [204]). Разом з тим не є вдалим 

формулювання Закону, що відповідні конференції та з’їзди «призначають» членів 

Комісії, хоча встановлено виборчі процедури.  

 Саме про призначення членів Комісії обґрунтовано зазначено в Законі щодо 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, як і те, що такі 

призначення віднесені до повноважень цієї посадової особи, яка за відповідним 
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Законом [79] має високий ступінь незалежності від будь-якої гілки влади. Водночас 

погодження призначень профільним комітетом парламенту має бути виключене із 

Закону, оскільки прямо суперечить європейським стандартам, які допускають 

часткове формування органів врядування в системі правосуддя парламентом (а не 

його органами) і до того ж рекомендують це робити кваліфікованою більшістю для 

унеможливлення контролю певної політичної сили за роботою обраних таким чином 

осіб. Квота Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо 

призначення 3 з 11 членів Комісії видається завеликою та нічим не обґрунтованою, і 

саме за рахунок її зменшення на 1 особу можуть бути виконані рекомендації 

GRECO щодо забезпечення більшості в комісії прокурорів, обраних прокурорами. 

Крім того, вимагає законодавчого врегулювання процедура призначення, яка має 

бути конкурсною та публічною, як це передбачено при заповненні Уповноваженим 

Верховної Ради України з прав людини його квоти у складі ВККС (ст. 95 Закону про 

судоустрій).  

Узагальнюючи викладене, вважаємо необхідними законодавчі зміни щодо 

формування складу Комісії, які полягають у наступному:  

1. Збільшення в складі Комісії кількості прокурорів, які обираються 

всеукраїнською конференцією прокурорів, до 6 членів за рахунок зменшення до 2 

осіб кількості членів, яких призначає Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини.  

2. Визначення кількості делегатів від окремого органу прокуратури 

здійснювати на основі співвідношення штатної чисельності його прокурорів до 

загальної штатної чисельності прокурорів на час оголошення про проведення 

всеукраїнської конференції прокурорів, на яку вони мають обиратись, нормативно 

визначивши правила округлення до цілих чисел розрахункових показників.  

3. Виключити заборону обрання (призначення) до складу Комісії суддів, 

прокурорів, які перебувають на адміністративних посадах, наукових чи науково-

педагогічних працівників Національної академії прокуратури України, іншого 

навчального закладу або наукової установи, що входять до сфери управління органів 

прокуратури. Доповнити Закон забороною бути призначеними членами Комісії 



121 
 
особам, які визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними; особам, які 

мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку; 

особам, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення 

за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією. 

4. Визначити збори прокурорів органу прокуратури як окрему форму 

прокурорського самоврядування та врегулювати порядок проведення зборів і всі 

інші питання їх статусу в Законі.  

5. Передбачити на рівні Закону елементи демократичного виборчого процесу 

під час обрання делегатів всеукраїнської конференції прокурорів та при висуненні й 

розгляді на конференції кандидатур до складу Комісії: докладні інформації про 

кандидатів в обсязі, який кожний кандидат самостійно визначає, розміщені на 

офіційних веб-сайтах та в друкованих виданнях органів прокуратури, виготовлення 

та розповсюдження інформаційних бюлетенів, виступи делегатів на конференції та 

можливість постановки ними запитань тощо. Закріпити в Законі, що кандидатами в 

члени Комісії можуть бути тільки делегати конференції або кандидатури, висунення 

яких підтримало не менше 20 % делегатів, а також уніфікувати інші процедурні 

питання скликання та проведення всеукраїнської конференції прокурорів з тими, які 

застосовуються при формуванні органів суддівського самоврядування та 

врядування.  

6. Виключити норму щодо необхідності при призначенні членів Комісії 

Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини здійснювати погодження з 

комітетом Верховної Ради України, до предмету відання якого належить організація 

та діяльність органів прокуратури. Крім того, передбачити, що таке призначення 

відбувається за результатами публічного конкурсу [123, с. 82–83]. 
 

2.2. Правовий статус членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів 

Одним із базових елементів категорійно-понятійного апарату публічно-

правових наук виступає поняття «посада». У науковій та навчальній літературі 

частіше за все під посадою розуміють структурну одиницю державного органу, що 
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визначає комплекс прав і обов’язків, які має службовець у вирішенні організаційно-

управлінських проблем [8, с. 87]. Публічний («державний» у широкому розумінні – 

прим. С.К.) службовець, на відміну від спеціалістів в інших галузях суспільно-

корисної діяльності, обіймає посаду в апараті органу державної влади або місцевого 

самоврядування, і в такому розумінні «посада» виступає як первинна структурна 

одиниця, вихідний елемент правової організації публічної (державної) 

служби [212, с. 30]. 

Посада утворюється в розпорядчому порядку. Правовими актами 

компетентних органів визначаються її назва, місце в службовій ієрархії, порядок 

заміщення. Її включають у штатний розпис, в єдину номенклатуру посад 

службовців. Найменування посади має максимально точно віддзеркалювати зміст і 

характер роботи, що виконується працівником. При цьому посада є елементом 

структури органу, виявом його компетенції у вигляді владних повноважень, якими 

наділяється саме посада, а не особисто службовець, який її обіймає [211, с. 21].  

Існує взаємозв’язок між органом державної влади і посадовою особою, яка 

набуває права та здійснює обов’язки, похідні від компетенції органу влади, а 

відповідні права і обов’язки не є індивідуалізованими, оскільки посадова особа, 

реалізуючи повноваження, виступає не від свого імені, а від імені держави, завдання 

якої виконує [41, с. 146]. Така позиція не є редукціонізмом, оскільки наголошує саме 

на взаємозв’язку, а не на тому, що компетенція органу державної влади є 

сукупністю повноважень його посадових осіб, та не заперечує наявності в органу 

державної влади як у будь-якої системи емерджентних властивостей.  

Оскільки посада містить частку компетенції відповідних органів, вона 

невідривна від його структури і в той самий час ставить за мету організацію 

особового складу органу – службовців публічної служби. Поняття публічної служби 

міститься у ст. 3 КАС – «це діяльність на державних політичних посадах, у 

державних колегіальних органах, професійна діяльність суддів, прокурорів, 

військова служба, альтернативна (невійськова) служба, інша державна служба, 

патронатна служба в державних органах, служба в органах влади Автономної 

Республіки Крим, органах місцевого самоврядування».  
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Комісія є державним колегіальним органом, отже члени цього органу 

здійснюють публічну службу, а посади, на яких вони перебувають, є державними. 

Разом з тим згідно зі ст. 3 Закону України «Про державну службу» [70], на членів 

Комісії дія цього закону не поширюється.  

Не можна прив’язувати поняття «державна посада» до поняття «публічний 

службовець». По-перше, тому, що посада не належить безпосередньо службовцю. 

По-друге, посада може існувати і без людини, наприклад, вакантна посада. По-третє, 

посада строюється для виконання функцій та обов’язків конкретного органу 

державної влади і не пов’язана з конкретною людиною [159, с. 261].  

Тому використовувати таку дефініцію, як «посада публічного службовця» 

буде концептуально неправильно, нами посади членів Комісії визначаються саме як 

державні посади. З цієї ж причини вступ на публічну службу виходить за межі 

правового статусу публічного службовця, тому нами це питання висвітлено під час 

дослідження формування складу Комісії. Враховано також ту обставину, що набуття 

повноважень членом Комісії нерозривно пов’язане з набуттям повноважності 

Комісією загалом, як державним колегіальним органом, та відбувається одночасно із 

початком цього різновиду публічної служби.  

На нашу думку, правовий статус публічного службовця включає такі 

елементи: 1) основні обов’язки службовця; 2) основні права службовця; 

3) повноваження публічного службовця; 4) гарантії діяльності публічного 

службовця; 5) обмеження та заборони, пов’язані з прийняттям та проходженням 

публічної служби; 6) відповідальність публічних службовців; 7) проходження та 

припинення публічної служби. 

Питання вступу на публічну службу та правового статусу членів Комісії, як і 

членів інших державних колегіальних органів, мають регулюватись спеціальними 

законодавчими актами. Таким законодавчим актом має бути насамперед Закон 

України «Про прокуратуру».  

Чинний Закон містить норми щодо повноважень Комісії (ст. 77). Більшість 

науковців повноваження державного органу визначають як нерозривну єдність його 

прав та обов’язків, що закріплені в Конституції, законах України. Тобто 
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повноваження є одночасно правом і обов’язком державного органу вчиняти певним 

чином за певних обставин. Водночас щодо «повноважень» посадових осіб 

державних органів одностайності у визначенні цього поняття як одночасно права та 

обов’язку немає. Це пояснюється тим, що йдеться про нормативне врегулювання 

поведінки конкретних людей, які обіймають державні посади, а не про абстрактне 

поняття, яким є державний орган. Через це в структурі правового статусу Комісії 

гарантії її діяльності нами досліджуються як умови діяльності її посадових осіб. 

Створення належних умов для діяльності посадових осіб державного органу власне і 

є гарантією для ефективної діяльності останнього.  

Р. Гукасян зазначає, що одна й та сама дія одного суб’єкта в одних і тих самих 

відносинах і правом, і обов’язком бути не може через те, що при одночасному 

регулюванні дії за допомогою надання права і покладення ідентичного за змістом 

обов’язку право поглинається обов’язком, оскільки механізм виконання обов’язку і 

механізм реалізації суб’єктивного права носієм взаємно виключають один одного – 

у них різні стимули [36, с. 26–27].  

З цією думкою можна погодитись тільки частково щодо прав та обов’язків 

людини та громадянина, які за загальним правовим постулатом мають право робити 

все те, що не заборонено законом, а їх обов’язки можуть встановлюватись тільки 

законом. Однак, за ст. 19 Конституції посадові особи органів державної влади 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України. Отже, право посадової особи виступає 

одночасно її обов’язком діяти певним чином за певних обставин та є 

«правообов’язком», тобто повноваженнями. Разом з тим не можна заперечувати 

того факту, що законом посадові особи для реалізації їх повноважень можуть 

наділятись певними правами, які вони здійснюють або не здійснюють за власним 

розсудом. Проте такі права є вторинними та похідними від повноважень посадової 

особи. Враховуючи викладене, в структурі правового статусу публічного службовця 

нами повноваження виділені в окремий елемент, поряд з його основними правами та 

обов’язками.  
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 Норм щодо основних обов’язків члена Комісії Закон взагалі не містить, хоча 

до них мають бути віднесені обов’язки: дотримуватися Конституції та законів 

України, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України; поважати гідність людини, не допускати 

порушення прав і свобод людини та громадянина; використовувати державну мову 

під час виконання своїх посадових обов’язків; не розголошувати та не 

використовувати у цілях інших, ніж для виконання своїх обов’язків як члена Комісії, 

інформацію з обмеженим доступом та інформацію, яка стала йому відома в 

закритому засіданні; виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, встановлених 

законодавством у сфері запобігання корупції; брати участь у засіданнях Комісії та 

виконувати рішення Комісії, прийняті в межах компетенції; повідомляти Комісії про 

втручання в його діяльність; заявити самовідвід від участі у розгляді питань за 

наявності конфлікту інтересів або обставин, що викликають сумнів у його 

неупередженості; надавати публічну інформацію в межах, визначених законом; 

виконувати інші обов’язки, визначені Законом та Положенням про порядок роботи 

Комісії (або регламентом Комісії у разі відповідних змін у Законі). 

Також Закон не містить норм щодо основних прав членів Комісії, до яких 

мають бути віднесені наступні права: вносити пропозиції щодо вдосконалення 

роботи Комісії та її секретаріату; залучати працівників структурних підрозділів 

секретаріату для підготовки питань, що виносяться на розгляд Комісії; 

ознайомлюватися з усіма матеріалами, що стосуються питань порядку денного 

засідань Комісії; наводити свої мотиви та міркування, а також подавати додаткові 

документи з питань, що розглядаються; вносити пропозиції щодо порядку денного 

засідання, проектів рішень Комісії, брати участь в ухваленні рішень, у визначених 

законом випадках висловлювати письмово окрему думку щодо рішень Комісії; 

ініціювати скликання засідання Комісії.  

Згідно з чинним Законом можуть бути виокремлені наступні групи 

повноважень членів Комісії: 1) повноваження членів Комісії, які обіймають 

адміністративні посади (ст. 78 Закону); 2) повноваження у дисциплінарному 

провадженні (ст. ст. 45–48 Закону).  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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Голова Комісії здійснює наступні повноваження: організовує роботу Комісії та 

головує на її засіданнях; визначає обов’язки заступника; веде засідання комісії; 

представляє її у зносинах з органами державної влади, іншими державними 

органами, органами місцевого самоврядування, особами, установами та 

організаціями, з органами інших держав та міжнародними організаціями; визначає 

дату, час і місце проведення засідання Комісії, перелік питань, що вносяться на 

засідання, і не пізніш як за п’ять днів до засідання повідомляє про це іншим членам 

Комісії та забезпечує розміщення цих відомостей на її вебсайті.  

Голова Комісії є єдиним членом Комісії, який одноосібно уповноважений діяти 

від імені Комісії. Але діяти таким чином він має лише при виконанні вищевказаних 

повноважень. Крім того, лише голова Комісії та його заступник уповноважені 

складати протоколи про адміністративні правопорушення за ст. 188-35 КУпАП [98], 

яка передбачає відповідальність за невиконання законних вимог Комісії або її членів 

щодо надання інформації.  

Крім того, Законом до повноважень голови Комісії має бути віднесено: 

підписання ухвалених Комісією актів, протоколів засідань; загальне керівництво 

секретаріатом Комісії; погодження призначення на посади та звільнення з посад 

працівників секретаріату, застосування до них заходів заохочення, дисциплінарного 

впливу, вирішення або порушення в установленому порядку питання про 

присвоєння рангів державним службовцям секретаріату Комісії; розпорядження 

бюджетними асигнуваннями на утримання і забезпечення діяльності Комісії (у разі 

надання Комісії повноважень головного розпорядника бюджетних коштів).  

Заступник голови Комісії виконує обов’язки голови Комісії у разі його 

відсутності та інші обов’язки, визначені головою Комісії (ч. 2 ст. 78 Закону). 

Секретар Комісії організовує підготовку її засідань та несе відповідальність за 

організацію діловодства (ч. 4 ст. 78 Закону). 

Повноваження членів Комісії у дисциплінарному провадженні будуть докладно 

розглянуті нами у наступному розділі.  

Гарантії діяльності членів Комісії Законом окремо не встановлені. До таких 

гарантій слід віднести: по-перше, норму Закону, що члени Комісії на час виконання 
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своїх обов’язків відряджаються до Комісії (ч. 6 ст. 74). Водночас таке 

формулювання законодавчої норми викликає низку питань: 1) Яким нормативним 

актом врегульовано правовідносини з «відрядження»? (Чинне законодавство містить 

лише інститут службового відрядження – стаття 121 та інші Кодексу законів про 

працю України [97], які не стосуються питань відряджень членів Комісії, тому що 

останні працюють в Комісії на постійній основі і таке відрядження не є службовим. 

Службові стосунки члена Комісії на попередньому місці роботи призупиняються); 

2) Ким, в які строки та у формі якого акту має бути прийнято рішення про 

відрядження новопризначеного члена Комісії до Комісії?; 3) Чи є повноважним член 

Комісії до його відрядження у Комісію та яким чином визначається строк його 

повноважень: від дати призначення (обрання) або відрядження?; 4) Яким чином 

вирішується питання про збереження за відрядженим членом Комісії посади, 

зокрема, у разі ліквідації або реорганізації органу прокуратури або іншого органу, в 

якому до призначення працював член Комісії? 5) Як має виконуватись норма Закону 

про відрядження щодо самозайнятих членів Комісії або тих, які не працюють. Цей 

перелік питань не є вичерпним, проте вже наявна їх кількість свідчить про те, що 

останнім часом все частіше застосовуваний законодавцем спосіб формування 

певних державних органів засобом «відрядження для роботи на постійній основі» 

має бути додатково регламентований у законах.  

По-друге, такою гарантією є норма Закону, що умови оплати праці, 

соціального забезпечення членів Комісії визначаються на засадах, встановлених для 

відповідної категорії державних службовців. За членами Комісії, які є прокурорами, 

зберігаються гарантії соціального забезпечення, визначені законодавством для 

прокурорів. 

Таким чином, одна з найважливіших гарантій у діяльності членів Комісії, 

якою є оплата їх праці, безпосередньо законом не врегульована. Розміри посадових 

окладів та інші питання оплати праці членів Комісії віднесені до компетенції 

Кабінету Міністрів України, який має їх вирішувати відповідно до Закону України 

«Про державну службу», однак, як вже було зазначено, на членів Комісії цей закон 

не поширюється.  
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Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 456 від 4 липня 

2017 року «Про оплату праці членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів» [195], відповідно до якої розміри посадових окладів членів Комісії 

визначаються за схемою посадових окладів на посадах державної служби, 

передбаченою для державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю 

територію України, яка визначається щороку Кабінетом Міністрів України під час 

підготовки проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік за 

групою 1 оплати праці; преміювання членів Комісії проводиться з урахуванням їх 

особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання. 

Конкретні умови, порядок і розміри преміювання визначаються у положенні про 

преміювання, що затверджується ГПУ в установленому порядку. 

Генеральний прокурор, крім права розпорядження бюджетними 

асигнуваннями на утримання і забезпечення діяльності Комісії, також отримав 

право визначати порядок і розміри преміювання її членів, тоді як компетенція 

Комісії поширюється на цю посадову особу: Комісія уповноважена складати 

висновок про виконання Генеральним прокурором його професійних обов’язків, 

вчиняти інші дії у разі звільнення або припинення повноважень Генерального 

прокурора, вирішувати питання щодо дисциплінарної відповідальності.  

Згідно з Положенням про преміювання працівників органів прокуратури, 

Національної академії прокуратури України та членів Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів [171] передбачено, що у разі неналежного 

виконання членами Комісії службових обов’язків, що зумовлює невиплату премії 

або її виплату в меншому розмірі, голова Комісії складає рапорт з обґрунтуванням 

підстав та відсотка, на який пропонується зменшити розмір премії. У цьому 

нормативному акті Комісію знову прирівняно до структурного підрозділу 

Генеральної прокуратури України.  

Таким чином, члени Комісії, в тому числі у питаннях оплати праці, поставлені 

у залежність від ГПУ та частково голови Комісії, чим позбавлені фінансових 

гарантій незалежності у своїй діяльності.  
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По-третє, у Законі повинна міститись норма, якою б було проголошено, що 

член Комісії у своїй діяльності є незалежним від будь-якого незаконного впливу, 

тиску або втручання. Ця норма повинна мати своїм логічним наслідком приведення 

законодавчого врегулювання гарантій діяльності членів Комісії до статусу членів 

подібних державних органів у системі правосуддя та забезпечення таким чином 

умов для незалежного та ефективного здійснення ними повноважень.  

По-четверте, уніфікація нормативного врегулювання статусу органів 

врядування в системі правосуддя та їх членів вимагає змін до законодавства, за 

якими має бути враховане створення такого органу, як Комісія. Наразі такі зміни 

внесено лише до ст. 188–35 КУпАП.  

Відповідні зміни мають бути внесені до Кримінального кодексу України [127]: 

ст. 112 «Посягання на життя державного чи громадського діяча», ст. 344 «Втручання 

у діяльність державного діяча», ст. 346 «Погроза або насильство щодо державного 

чи громадського діяча», ст. 351-2 «Перешкоджання діяльності Вищої ради 

правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України», а також до КПК: ст. 216 

«Підслідність», ст. 480 «Особи, щодо яких здійснюється особливий порядок 

кримінального провадження», ст. 481 «Повідомлення про підозру».  

По-п’яте, в Законі залишається невирішеною наявна проблема усунення 

можливого тиску на незалежність прокурорів – членів Комісії. Для них не 

передбачено ніяких гарантій у взаєминах з керівниками органів прокуратури після 

завершення каденції та повернення на попередню посаду, враховуючи, що такі 

члени Комісії могли, зокрема, брати участь у вирішенні питань про дисциплінарну 

відповідальність відповідних керівників. Потенційний тиск існує незалежно від того 

чи обіймали прокурори до призначення в Комісію адміністративну посаду чи ні, 

оскільки на відміну від суддів питання прокурорської кар’єри в багатьох аспектах 

залишаються поза межами компетенції органів прокурорського врядування.  

Обмеження та заборони для членів Комісії можна розподілити на дві категорії: 

1) передбачені в Законі; 2) передбачені в інших законодавчих актах.  

Першу категорію становлять: повноваження прокурорів – членів Комісії 

зупиняються з моменту відрядження до Комісії (ч. 1 ст. 64 Закону); до складу 



130 
 
Комісії можуть входити лише особи, які є громадянами України, мають вищу 

юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років (ч. 1 ст. 74 

Закону); одна і та сама особа не може здійснювати повноваження члена комісії два 

терміни поспіль (ч. 4 ст. 74 Закону); член Комісії не може одночасно бути членом 

Ради прокурорів України (ч. 5 ст. 74 Закону); члени Комісії працюють на постійній 

основі (ч. 6 ст. 74 Закону).  

Крім того, в Законі мають бути передбачені наступні обмеження та заборони 

для членів Комісії: відповідати критерію політичної нейтральності, зокрема, бути 

членом або обіймати посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні 

цілі, або брати участь у політичній діяльності; бути обраним на виборну посаду в 

іншому органі державної влади чи органі місцевого самоврядування, мати 

представницький мандат; брати участь в організації або фінансуванні політичної 

агітації чи іншої політичної діяльності; суміщати свою посаду з будь-якою посадою 

в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, органі суддівського, 

адвокатського чи прокурорського самоврядування зі статусом народного депутата 

України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, 

міської, районної у місті, сільської, селищної ради, з підприємницькою діяльністю, 

обіймати будь-яку іншу оплачувану посаду, виконувати будь-яку іншу оплачувану 

роботу (за винятком здійснення викладацької, наукової чи творчої діяльності та 

отримання винагороди за неї), а також входити до складу керівного органу чи 

наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку. Член Комісії 

не може належати до професійних спілок; член Комісії, який є адвокатом, повинен 

на час здійснення повноважень члена Комісії зупинити в установленому порядку 

адвокатську діяльність; на час здійснення прокурором, адвокатом повноважень 

члена Комісії він не може брати участі в органах адвокатського чи прокурорського 

самоврядування. 

Другу категорію заборон та обмежень становлять у першу чергу ті, які 

передбачені законодавством про запобігання корупції. Однак через допущену 

законодавцем помилку, у визначені Комісії в Законі (ст. 73) не вказано, що вона є 

державним колегіальним органом. Отже, члени Комісії формально не підпадають 
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під жодну категорію суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про 

запобігання корупції» [72], тоді як на них мають поширюватись положення 

зазначеного закону як на членів державних колегіальних органів. Оскільки 

законодавство не містить узагальнюючої дефініції державного колегіального органу, 

визначення такого органу у відповідному законодавчому акті обов’язково має 

містити слово «державний».  

Додатковим механізмом антикорупційної політики держави є створення 

національної системи запобігання та протидії відмиванню корумпованих активів. Ця 

система передбачає заходи з виявлення та ідентифікації публічних діячів та 

забезпечення проведення моніторингу їх фінансових операцій. Згідно зі ст. 1 Закону 

України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення» [73] члени Комісії віднесені до національних публічних 

діячів. Стосовно них та їх близьких осіб, або пов’язаних з ними осіб, суб’єкт 

первинного фінансового моніторингу зобов’язаний встановити високий ризик та 

здійснювати додаткові заходи: виявляти відповідно до внутрішніх документів з 

питань фінансового моніторингу факт належності клієнта або особи, що діє від його 

імені, до зазначеної категорії клієнтів під час здійснення ідентифікації, верифікації 

та у процесі їх обслуговування, а також те, чи є вони кінцевими бенефіціарними 

власниками (контролерами) або керівниками юридичних осіб; встановлювати з 

дозволу керівника суб’єкта первинного фінансового моніторингу ділові відносини з 

такими особами; до чи під час встановлення ділових відносин вживати заходів для 

з’ясування джерел походження коштів таких осіб на підставі отриманих від них 

документів та/або інформації з інших джерел, якщо така інформація є публічною 

(відкритою), що підтверджують джерела походження їх активів, прав на такі активи 

тощо; проводити з урахуванням рекомендацій відповідного суб’єкта державного 

фінансового моніторингу, який згідно з цим Законом виконує функції державного 

регулювання та нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу, 

первинний фінансовий моніторинг фінансових операцій, учасниками або 

вигодоодержувачами яких є такі особи, у порядку, визначеному для клієнтів 
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високого ризику; проводити не рідше одного разу на рік уточнення інформації про 

клієнта тощо.  

Юридична відповідальність членів Комісії настає на загальних підставах, 

передбачених законодавством. Законом передбачено спеціальний випадок 

відповідальності члена Комісії у зв’язку з перебуванням саме на цій посаді: 

вчинення дій, несумісних з посадою члена Комісії (п. 4 ч. 1 ст. 76 Закону). У такому 

разі повноваження члена Комісії припиняються та відповідне рішення має прийняти 

Комісія. Закон не містить уточнення про те, які дії є несумісними з посадою члена 

Комісії та таких випадків не було за час діяльності Комісії, проте на нашу думку до 

дій, несумісних з посадою члена Комісії, слід відносити всі випадки, коли Комісією 

за аналогічних обставин щодо прокурорів приймаються рішення про накладення 

дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення з посади в органах прокуратури. 

Крім того, як нами обґрунтовано вище, повноваження членів Комісії є їх 

«правообов’язком», тому, якщо член Комісії без поважних причин не виконує своїх 

повноважень, це також повинно мати наслідком його відповідальність. Доцільно в 

Законі закріпити в якості підстави для припинення повноважень члена Комісії 

(звільнення з посади) наступну: нездійснення повноважень члена Комісії тривалий 

час без поважних причин, зокрема, невзяття участі у роботі Комісії та 

неголосування з питань, що розглядаються. Тривалим часом нездійснення 

повноважень можна вважати строк місяць і більше. Рішення за цими обставинами на 

підставі звернення Комісії має приймати орган (посадова особа), який призначив 

відповідного члена Комісії.  

Особливості проходження публічної служби членом Комісії наступні:  

1. Механізми забезпечення службової дисципліни суттєво слабші, ніж у інших 

категорій найманих працівників, зокрема, державних службовців. Ця особливість 

проходження служби членом Комісії тісно пов’язана з розглянутою нами 

специфікою відповідальності членів Комісії за вчинення дій, несумісних з посадою, 

та за нездійснення повноважень. Створення законодавцем органів врядування в 

системі правосуддя припускає, що особи, які призначаються або обираються до 

складу цих органів, мають високі морально-ділові якості, а додаткові механізми 
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забезпечення дисципліни суттєво обмежать їх незалежність, а відтак і ефективність 

діяльності. З цієї ж причини жодним законодавчим актом не передбачено 

необхідність затвердження та розповсюдження на членів Комісії правил 

внутрішнього службового розпорядку.  

2. Строковість повноважень. Так, на відміну від більшості найманих 

працівників, у тому числі державних службовців, члени Комісії призначаються на 

посаду на строк, визначений Законом, який становить три роки та не можуть 

здійснювати повноваження члена Комісії два строки поспіль (ч. 4 ст. 74 Закону). 

Специфіка цього різновиду публічної служби також полягає в тому, що при його 

проходженні не відбувається службова кар’єра.  

Щодо встановленого у Законі строку повноважень членів Комісії слід 

зауважити наступне.  

По-перше, хоча строк повноважень членів Комісії цілком залежний від волі 

законодавця, проте цей строк вочевидь не відповідає дворічній періодичності 

скликання чергових всеукраїнських конференцій прокурорів. Прокурорський корпус 

хоч і не формує більшість складу Комісії, проте його квота є найбільшою за 

питомою вагою. Тому логічним був би взаємозв’язок між періодичністю скликання 

чергових всеукраїнських конференцій прокурорів та строком повноважень членів 

Комісії.  

По-друге, як нами було вже зауважено при вивченні досвіду країн-членів та 

рекомендацій органів РЄ, при визначенні строку повноважень органів, аналогічних 

за своєю компетенцією до Комісії, слід враховувати два фактори: 1) занадто 

короткий строк повноважень негативно відбивається на рівні незалежності членів 

Комісії; 2) занадто тривалий призводить до того, що члени Комісії втрачають 

зв’язок з практичною роботою, що негативно позначається не ефективності 

виконання ними повноважень. Саме тому в більшості країн РЄ строк повноважень 

членів подібних органів становить 4–5 років.  

По-третє, в аналогічних за своєю компетенцією органах щодо суддів у 

вітчизняній системі правосуддя: ВРП та ВККС – строк повноважень їх членів 

складає чотири роки. Враховуючи перебування цих органів в одній системі 
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правосуддя та законодавчу тенденцію до уніфікації їх статусу, це також викликає 

сумніви в обґрунтованості ротації членів Комісії в більш короткі строки.  

По-четверте, строк повноважень Генерального прокурора конституцієдавцем 

продовжений до шести років без права повторного призначення. Вочевидь, що на 

незалежності членів Комісії дуже б позитивно позначився фактор, за якого 

закінчення строку їх повноважень відбувалося б після завершення каденції 

Генерального прокурора, за якої сталося їх призначення. Для того щоб підвищити 

таку вірогідність, необхідне збільшення строку повноважень членів Комісії. Крім 

того, цей же довід є доречним і у взаєминах між членами Комісії та Радою 

прокурорів України (строк повноважень членів Ради складає п’ять років). За 

Законом цілком можливі ситуації, що членами Комісії могли проводитись перевірки 

та прийматись рішення щодо чинних членів Ради прокурорів України, в якій з 13 

членів 11 є прокурорами. До аналогічної за змістом проблеми привернули увагу у 

Звіті за результатами оцінки потреб Ради прокурорів України та Комісії. Зазначено, 

що «оскільки прокурори, які є членами КДКП, відряджаються з відповідних 

прокуратур та зазвичай повертатимуться до них після закінчення терміну дії їхнього 

мандату, відносно короткий трирічний строк може призвести до непотрібного тиску 

на них (наприклад, вони можуть бути підпорядкованими тим, хто поставив перед 

ними в межах повноважень КДКП)» (пункту 1.1 розділу 1 частини II). 

По-п’яте, у п. 148 Висновку Генерального директорату з прав людини і 

верховенства права Ради Європи [20] міститься слушне застереження про те, що 

«нинішні норми щодо складу КДКП, очевидно, передбачають, що всі її члени 

одночасно залишають свої посади. Це призводитиме до повної втрати наступності та 

накопиченого досвіду щоразу, коли формується новий склад КДКП, тим самим 

потенційно шкідливо позначаючись на її роботі. Таким чином, слід розглянути 

можливість передбачити поступову заміну членів КДКП». 

3. Незалежність члена Комісії при здійсненні повноважень. Обсяг 

функціональної незалежності члена Комісії можна прирівняти до суддівської, 

оскільки, як нами обґрунтовано в підрозділі 2.1, Комісія є органом, що виконує 

функції суду. Ніхто не має права давати Членам Комісії вказівки про порядок 
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здійснення повноважень, прийняття або неприйняття певних рішень або іншим 

чином протиправно втручатись в їхню діяльність.  

4. Колегіальність під час прийняття рішень. Одноосібне прийняття рішень 

членами Комісії передбачено Законом тільки у дисциплінарному провадженні й 

тільки тих, які не оскаржуються в судовому порядку.  

Так, 14 березня 2018 року Велика Палата залишила без задоволення 

апеляційну скаргу на ухвалу Касаційного адміністративного суду у складі 

Верховного Суду від 9 січня 2018 року та визнала, що суд першої інстанції 

обґрунтовано відмовив у відкритті провадження у справі за позовом про визнання 

незаконним та скасування рішення члена Комісії про відмову у відкритті 

дисциплінарного провадження проти прокурора. У зазначеній постанові Велика 

Палата констатувала, що «саме рішення члена Комісії за результатами розгляду 

дисциплінарної скарги, хоч його і прийнято у зв’язку з дисциплінарною скаргою 

заявника, не створює для нього жодних юридичних прав та/чи обов’язків, а з огляду 

на завдання дисциплінарного провадження і правовий статус Комісії у цих 

правовідносинах, рішення цього органу й не може порушувати особистих прав 

та/або інтересів заявника», а тому суд першої інстанції «дійшов правильного 

висновку про те, що цю адміністративну справу не належить розглядати за 

правилами адміністративного судочинства». Таким чином, на думку Великої 

Палати, відсутність у національному праві можливості оскаржити рішення про 

відмову у відкритті провадження як розумне обмеження в процедурі дисциплінарної 

відповідальності прокурора покликане не перевантажувати судову систему. Окрім 

того, захисту підлягає порушене право особи, якого, на думку Верховного Суду, 

немає [184].  

28 листопада 2018 року Перший Сенат Конституційного Суду України відкрив 

конституційне провадження за конституційною скаргою громадянина І.И Петрика 

про відповідність Конституції (конституційності) положень ст. 50, положень 

частини десятої ст. 78 Закону, що застосовані в постанові Великої Палати від 6 

червня 2018 року. Зі змісту конституційної скарги зрозуміло, що заявнику було 

відмовлено у відкритті дисциплінарного провадження рішенням члена Комісії. 
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Проте в подальшому ухвалою Першого Сенату Конституційного Суду України від 

13 лютого 2019 року провадження у справі закрито, оскільки заявник не обґрунтував 

неконституційність оскаржених положень Закону [265].  

Колегіальність у роботі Комісії реалізується завдяки наступним нормам 

Закону: рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 

більшість від її загального складу, передбаченого цим Законом (ч. 7 ст. 78). Отже, 

для прийняття рішення за нього має проголосувати не менше шести членів Комісії. 

До принципу колегіальності в роботі Комісії також належить норма Закону, що 

Комісія є повноважною за умови призначення до її складу не менше дев’яти членів 

(ч. 3 ст. 74), оскільки саме цією нормою встановлений кворум у Комісії, тобто 

мінімальна кількість членів Комісії, які мають брати участь в її засіданні для того, 

щоб Комісія мала право приймати рішення. Рішення підписується головуючим та 

членами Комісії, які брали участь у засіданні. За наявності окремої думки, вона 

викладається у письмовій формі й додається до справи, про що головуючий 

повідомляє на засіданні, але зміст окремої думки виголошенню на засіданні не 

підлягає (ч. 8 ст. 78).  

Слід висловити певні зауваження до викладених законодавчих норм.  

По-перше, кворум з 9 членів Комісії є завеликим та складає понад 80 %. У 

ВРП та ВККС, які до того ж є численнішими за кількістю членів, кворум складає 

відповідно 15 членів або 71 % (ст. 18 Закону про ВРП), а в ВККС – 8 членів або 

50 % (ст. 95 Закону про судоустрій). І хоча досі через відсутність кворуму засідання 

Комісії жодного разу не відкладались, у майбутньому зазначене потенційно містить 

суттєву загрозу для здатності Комісії здійснювати повноваження.  

По-друге, рішення мають підписувати ті члени Комісії, які брали участь у його 

ухваленні, а не в засіданні Комісії, як це встановлено наразі. Законом цілком 

обґрунтовано встановлено, що член Комісії, який проводив перевірку та готував 

висновок про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора, не 

має права брати участі у голосуванні при прийнятті рішення за результатами 

розгляду зазначеного висновку та бути присутнім під час проведення такого 

голосування (ч. 2 ст. 48). Отже, вимога до члена Комісії підписувати рішення 
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Комісії, за яке він не брав участі у голосуванні та навіть не був присутній під час 

проведення такого голосування, є явно недоречною.  

По-третє: в Законі має бути закріплено право члена Комісії голосувати лише 

«за» чи «проти», оскільки Комісія та подібні їй органи не формуються за 

політичним принципом, який дозволяє голосування «утримався». Політик може 

мати право не визначитися щодо певного питання, не бажати його публічно 

підтримувати або заперечувати. Член Комісії повинен чітко визначити свою 

позицію.  

По-четверте, в діяльності Комісії в дисциплінарному провадженні 

неодноразово виникали випадки, коли кількість голосів за певні рішення 

розподіляється 5 на 5 з урахуванням, що член Комісії, який готував висновок, не 

голосує. Така ситуація можлива за присутності на засіданні всіх 11 членів Комісії. В 

іншому випадку засідання Комісії слід відкласти, оскільки на наступних засіданнях 

відсутні члени Комісії можуть визначитись, що надасть змогу прийняти рішення. 

Подальше відкладення засідання Комісії в цій ситуації породжує потенційні загрози 

тиску на членів Комісії з метою зміни ними рішення. Для їх усунення та з 

урахуванням принципу колегіальності в роботі Комісії було б доцільно передбачити 

в Законі, що в такому разі вважається прийнятим рішення, яке було запропоновано у 

висновку члена Комісії, який проводив перевірку за дисциплінарною скаргою.  

Підстави та порядок припинення повноважень членів Комісії встановлені в 

ст. 76 Закону. Класифікувати підстави припинення повноважень можна за 

наступними критеріями: 

1. За фактичними підставами, якими можуть бути дії або події. До перших слід 

віднести: подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням; 

вчинення дій, несумісних з посадою члена комісії; зайняття посади, передбаченої 

частиною другою статті 74 Закону; припинення громадянства України або набуття 

громадянства іншої держави. До других слід віднести: закінчення строку, на який 

призначено; неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я; 

набрання законної сили обвинувальним вироком; визнання безвісно відсутнім або 

оголошення померлим; 
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2. За юридичними підставами, якими є вчинення правопорушень або інші 

випадки, які не пов’язані з неправомірною поведінкою члена Комісії. До перших 

слід віднести: вчинення дій, несумісних з посадою члена комісії; набрання законної 

сили обвинувальним вироком. До других – решту.  

3. За порядком припинення: ті, які вимагають рішення Комісії, або припинення 

відбувається автоматично за наявності певного юридичного факту. До перших слід 

віднести: подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням; 

вчинення дій, несумісних з посадою члена комісії; неможливості виконувати свої 

повноваження за станом здоров’я; набрання законної сили обвинувальним вироком; 

припинення громадянства України або набуття громадянства іншої держави; 

визнання безвісно відсутнім або оголошення померлим. До других наступні 

випадки: закінчення строку, на який призначено; зайняття посади, передбаченої ч. 2 

ст. 74 Закону; смерті. 

Особливим випадком припинення повноважень члена Комісії є неможливість 

виконувати свої повноваження за станом здоров’я. У такому разі Комісія приймає 

рішення про припинення повноважень за наявності медичного висновку, що 

надається медичною комісією, утвореною центральним органом виконавчої влади у 

сфері охорони здоров’я, або за рішенням суду, що набрало законної сили, про 

визнання члена комісії обмежено дієздатним чи недієздатним. 

Разом з тим вважаємо, що було б слушним у Законі розрізняти припинення 

публічної служби членів Комісії з підстав їх звільнення або припинення 

повноважень. Перша група підстав вимагає рішення Комісії, до неї слід віднести, 

крім вже наведених, також невиконання повноважень члена Комісії більше місяця 

без поважних причин, зокрема, невзяття участі у роботі Комісії та неголосування з 

питань, що розглядаються. Друга група підстав не вимагає рішення Комісії, а 

повноваження припиняються з настанням відповідної події [119, с. 146].  

Підсумовуючи, зазначимо, що законодавче врегулювання статусу членів 

Комісії вимагає суттєвого вдосконалення. Від вирішення цього питання в першу 

чергу залежатиме підвищення ефективності діяльності Комісії в цілому.  
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2.3. Оскарження актів, дій чи бездіяльності Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів 

У своїй діяльності Комісія взаємодіє з великою кількістю суб’єктів права, 

тому охарактеризувати всі випадки такої взаємодії неможливо. У філософії 

категорія «взаємодія» має фундаментальне значення, обумовлене тим, що вся 

людська діяльність є взаємодією певних людей зі світом або між собою. В 

останньому випадку взаємодія між людьми, групами людей називається 

суспільними відносинами [268, с. 77–78]. Врегульовані нормами права суспільні 

відносини називаються правовідносинами. Характеризуючи взаємодію Комісії з 

іншими суб’єктами права, ми маємо на увазі правовідносини, в які вона вступає, 

реалізуючи свою правосуб’єктність.  

У структурі правового статусу Комісії, як і будь-якого іншого суб’єкта права, 

виділяється її юридична відповідальність, проте правовідносини, в які вступає в 

такому випадку Комісія, не мають специфічних особливостей. Як колективний 

суб’єкта права-юридична особа, Комісія підлягає на загальних підставах цивільно-

правій відповідальності у разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, 

або за заподіяння позадоговірної майнової шкоди, а також за порушення деяких 

особистих немайнових прав (честь, гідність, ділова репутація). Дослідження в цьому 

напрямку матиме описовий характер та не відповідатиме меті, яку має 

переслідувати науковець щодо вкладу його праці в науку через новизну досягнутих 

результатів.  

Дмитро Луняченко зазначає, що під оскарженням рішень, дій та бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень «слід розуміти охоронні адміністративно-правові 

відносини, що виникають між скаржником, суб’єктом владних повноважень і 

органом, компетентним розглядати скарги, з приводу скасування (визнання 

нечинним) рішення та (або) визнання незаконними дій чи бездіяльності суб’єкта 

владних повноважень» [134, с. 153]. «Воно має своєю метою усунення порушень 

норм права, допущених суб’єктами владних повноважень і в цьому сенсі виступає 

гарантією підтримання законності і правопорядку. Причому дія інституту 
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оскарження спрямована на дотримання суб’єктами владно-розпорядчої діяльності як 

обсягу своїх повноважень, так і процедури їх здійснення» [134, с. 156]. 

Згідно зі ст. 1174 Цивільного кодексу України [273], шкода, завдана фізичній 

або юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або 

службової особи органу державної влади, при здійсненні нею своїх повноважень, 

відшкодовується державою незалежно від вини цієї особи.  Отже, метою нашого 

дослідження є висвітлення специфіки правовідносин, які виникають при оскарженні 

актів, дій чи бездіяльності Комісії. Питанням оскарження актів, дій чи бездіяльності 

суб’єктів владних повноважень були присвячені праці багатьох науковців, серед 

яких слід виділити О. Гончаренко, І. Назарова і С. Халюка, які досліджували 

оскарження актів органів суддівського врядування. Проте щодо Комісії таке 

дослідження проводиться вперше.  

Існує дві форми оскарження: позасудове, або, як його ще називають, 

адміністративне, та судове. Незалежно від форми, всі скарги спрямовані до органів 

державної влади та містять мотивовані вимоги, які стосуються захисту прав людини 

від можливого або наявного порушення [271, с. 72].  

Оскарження актів, дій чи бездіяльності Комісії згідно з чинним 

законодавством здійснюється в обох зазначених формах: до ВРП або в порядку 

адміністративного судочинства. Компетенція судів адміністративної юрисдикції з 

цього приводу випливає із загальної норми Конституції, відповідно до якої 

юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір (ст. 124), а 

компетенція ВРП прямо передбачена Конституцією, оскільки цей орган розглядає 

скарги на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності прокурора (ст. 131). Отже, згідно з Конституцією, компетенція 

судів стосується будь-яких актів, дій або бездіяльності Комісії, а компетенція ВРП 

стосується тільки рішень Комісії про притягнення прокурорів до дисциплінарної 

відповідальності.  

Статус Комісії як органу системи правосуддя та прокурорів, які є 

представниками цієї системи, законодавець додатково підкреслив у ст. 266 КАС, 

встановивши особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи 
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бездіяльності Комісії за тією ж процедурою, за якою здійснюється оскарження актів, 

дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, ВРП, ВККС.  

Судом першої інстанції в таких справах виступає Верховний Суд у складі 

колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п’яти суддів, який за 

наслідками розгляду може: 1) визнати акт Комісії протиправним та нечинним 

повністю або в окремій його частині; 2) визнати дії чи бездіяльність Комісії 

протиправними, зобов’язати Комісію вчинити певні дії; 3) застосувати інші наслідки 

протиправності таких рішень, дій чи бездіяльності, визначені ст. 245 КАС, а саме: 

встановити наявність чи відсутність компетенції (повноважень) Комісії; стягнути з 

Комісії кошти на відшкодування шкоди, заподіяної її протиправними рішеннями, 

дією або бездіяльністю; застосувати інший спосіб захисту прав, свобод, інтересів 

людини і громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових відносин від 

порушень з боку Комісії, який не суперечить закону і забезпечує ефективний захист 

таких прав, свобод та інтересів.  

У разі відкриття провадження в адміністративних справах щодо оскарження 

нормативно-правових актів Комісії, застосовуються правила, визначені ст.ст. 264 та 

265 КАС.  

Судом апеляційної інстанції у справах щодо оскарження актів, дій чи 

бездіяльності Комісії є Велика Палата. Судове рішення Верховного Суду у таких 

справах набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, 

якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення 

Верховного Суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після набрання 

чинності рішення Великої Палати за наслідками апеляційного перегляду.  

Велика Палата виступає апеляційною інстанцією тільки в адміністративному 

судочинстві та тільки в категорії справ, які вказані в ст. 266 КАС, а також при 

оскарженні рішень, дій або бездіяльності Центральної виборчої комісії щодо 

встановлення результатів виборів чи всеукраїнського референдуму (ч. 3 ст. 278 

КАС) та про дострокове припинення повноважень народного депутата України в 

разі невиконання ним вимог щодо несумісності (ст. 285 КАС). Таким чином, 
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законодавцем особливість статусу Комісії підкреслена і в цих нормах, які 

стосуються оскарження рішень, що мають високу державну значущість.  

У національній судовій системі судової інстанції вищої за Велику Палату не 

існує. Згідно з ч. 5 ст. 13 Закону про судоустрій, висновки щодо застосування норм 

права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов’язковими для всіх суб’єктів 

владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий 

акт, що містить відповідну норму права.  

Слід окремо звернути увагу на ту обставину, що при оскарженні рішення 

Комісії, оскільки Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду діє як 

суд 1-ї інстанції, він приймає судове рішення. За результатами перегляду цього 

рішення в апеляційному порядку Велика Палата згідно зі ст. 321 КАС ухвалює 

судове рішення у формі постанови. Отже, особливістю правого статусу Комісії як 

суб’єкта владних повноважень є обов’язковість висновків саме Великої Палати 

щодо застосування норм права.  

Тому висновками Великої Палати повинна керуватись як Комісія, так і всі 

інші суб’єкти права, які взаємодіють з Комісією з приводу її рішень, дій або незгоди 

з бездіяльністю. Станом на 1 квітня 2019 року Великою Палатою в апеляційному 

порядку переглянуто 72 відповідних рішення Касаційного адміністративного суду в 

складі Верховного Суду. 

За загальним правилом звернутися до адміністративного суду з позовом до 

Комісії має право кожна особа, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю 

Комісії порушено її права, свободи або законні інтереси (ст. 5 КАС).  

Разом з тим Великою Палатою встановлено, що «оскарженню, зокрема у 

судовому порядку, підлягають ті рішення Комісії, які прийняті за результатами 

дисциплінарного провадження, і право на таке оскарження має прокурор як суб’єкт 

цього дисциплінарного провадження. Особи ж, незгодні з прийнятим у визначеному 

Законом № 1697-VII і Положенням порядку рішенням Комісії за дисциплінарною 

скаргою, не є суб’єктами дисциплінарного провадження й за цим Законом не 

наділені правом на оскарження рішень Комісії за результатами дисциплінарного 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_07_03/pravo1/T141697.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2018_07_03/pravo1/T141697.html?pravo=1
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провадження» (постанови у справах № 807/20/18 від 30.10.2018 [185], № 9901/737/18 

від 18.12.2018 [184] тощо). 

Отже, рішення Комісії у дисциплінарному провадженні не стосуються 

безпосередньо прав, свобод та інтересів особи, яка подала дисциплінарну скаргу. 

Велика Палата спирається на рішення Конституційного Суду України від 01 грудня 

2004 року № 18-рп/2004, згідно з яким право на судовий захист передбачає 

можливість звернення до суду за захистом порушеного права, але вимагає, щоб 

порушення, про яке стверджує позивач, було обґрунтованим. Таке порушення прав 

має бути реальним, стосуватися індивідуально виражених прав або інтересів особи, 

яка стверджує про їх порушення [238]. 

Зі свого боку додамо, що особи, які звертаються до Комісії з дисциплінарними 

скаргами про вчинення прокурорами дисциплінарних проступків, виражають при 

цьому публічний інтерес, який полягає в зацікавленості невизначеного кола осіб у 

правомірній поведінці прокурорів. Захист від порушення прокурорами 

індивідуально виражених прав або інтересів особи здійснюється в порядку певних 

видів судочинства, а не в порядку дисциплінарного провадження. Саме тому, в 

ст. 45 Закону встановлено, що рішення, дії чи бездіяльність прокурора в межах 

кримінального процесу можуть бути оскаржені виключно в порядку, встановленому 

КПК. Якщо за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність 

прокурора в межах кримінального процесу встановлено факти порушення 

прокурором прав осіб або вимог закону, таке рішення може бути підставою для 

дисциплінарного провадження. 

Цими ж аргументами обґрунтовується норма Закону, відповідно до якої особа, 

яка подала дисциплінарну скаргу про вчинення прокурором дисциплінарного 

проступку, має право оскаржити рішення Комісії до ВРП за наявності дозволу 

Комісії на таке оскарження (ч. 10 ст. 78). З цього приводу Велика Палата в постанові 

у справі № 9901/606/18 від 14 листопада 2018 року зазначає, «що питання про 

надання дозволу особі, яка подала дисциплінарну скаргу, на оскарження рішення 

Комісії до ВРП вирішується при прийнятті рішення за результатами 

дисциплінарного провадження, оскільки саме в рішенні має бути зазначено про 
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надання або ненадання такого дозволу <…>. Оскільки в резолютивній частині 

Рішення <…> не зазначено про надання дозволу на його оскарження, то такий 

дозвіл вважається ненаданим. <…> повноваження відповідача стосовно надання 

дозволу на оскарження її рішень до ВРП є дискреційними та виключною 

компетенцією Комісії як уповноваженого органу, що вирішує питання щодо 

дисциплінарної відповідальності прокурорів» [187].  

У рішенні Конституційного Суду України від 08 червня 2016 року № 3-

рп/2016 зазначено, що «принцип правової визначеності не виключає визнання за 

органом державної влади певних дискреційних повноважень у прийнятті рішень, 

однак у такому випадку має існувати механізм запобігання зловживанню ними. Цей 

механізм має забезпечувати, з одного боку, захист особи від свавільного втручання 

органів державної влади у її права й свободи, а з другого – наявність можливості в 

особи передбачати дії цих органів» [239]. 

Проте ані в Законі, ані в Положенні [168] не міститься критеріїв, якими має 

керуватись Комісія під час здійснення своїх дискреційних повноважень щодо 

надання дозволу на оскарження її рішення. Ані прокурор, ані скаржник не в змозі 

таким чином передбачити дії Комісії щодо надання або ненадання дозволу на 

оскарження, що, зокрема, виключає гарантії для особи, яка подала дисциплінарну 

скаргу, від свавільної відмови Комісії у реалізації права на оскарження її рішення до 

Вищої ради правосуддя.  

Комісія має право надати особі, яка подала дисциплінарну скаргу, дозвіл на 

оскарження такого рішення незалежно від того, заявляла така особа клопотання про 

надання дозволу чи ні. Проте, якщо таке клопотання було заявлено, Комісія повинна 

у мотивувальній частині рішення обґрунтувати ненадання дозволу. Ненадання 

дозволу може бути обґрунтовано тим, що застосування норм права Комісією в 

подібних дисциплінарних провадженнях вже були предметом перевірки з боку 

Великої Палати та Комісія керується її висновками. Критеріями для надання дозволу 

на оскарження повинні виступати зворотні випадки, коли Комісія здійснює 

застосування норм права на основі їх тлумачення, правильність якого ще не 

перевірена Верховним Судом. У будь-якому випадку, на нашу думку, загальним 
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критерієм для Комісії щодо надання дозволу на оскарження має бути прагнення до 

об’єктивності, яка досягається тільки у разі зовнішньої оцінки уповноваженими 

суб’єктами законності та обґрунтованості її рішень. Цьому має сприяти надання 

дозволів на оскарження у разі, якщо рішення Комісії відмінне від того, що пропонує 

член Комісії, який проводив перевірку, або під час його прийняття декілька членів 

Комісії голосували проти, або навіть якщо один член Комісії голосував проти у 

випадку оголошення ним окремої думки згідно з ч. 7 ст. 48 Закону.  

Ще більш небезпечною, з огляду на встановлені Конституційним Судом 

України ознаки правомірності застосування дискреції суб’єктом владних 

повноважень, є ситуація прийняття одноосібно членом Комісії рішення про відмову 

у відкритті дисциплінарного провадження, оскільки Законом не передбачено його 

оскарження до Вищої ради правосуддя за будь-яких умов. Крім того, воно не може 

бути оскаржено особою, яка подала дисциплінарну скаргу, в порядку 

адміністративного судочинства [193]. Такі одноосібні рішення членів Комісії 

покликані виступати фільтром, завдяки якому Комісія не перевантажується 

неприйнятними до розгляду скаргами (критерії неприйнятності встановлені в ст. 46 

Закону, проте більшість з них є оціночними). Однак, фактично одноосібне 

прийняття членами Комісії рішень про відмову у відкритті дисциплінарних 

проваджень породжує 11 (за кількістю членів Комісії) різних підходів не тільки до 

оформлення цих рішень, а й до їхнього обґрунтування. До того ж рішення членів 

Комісії, на відміну від рішень Комісії, не підлягають оприлюдненню. Якщо рішення 

члена Комісії є помилковим, воно блокує початок дисциплінарного провадження, 

лише за результатами якого Комісією як колегіальним органом може бути 

встановлено наявність або відсутність дисциплінарного проступку. Отже, така 

ситуація становить суттєву загрозу у забезпеченні засобами дисциплінарної 

відповідальності публічного інтересу у правомірній поведінці прокурорів.  

Не спрятиме вирішенню означеної проблеми й уніфікація процедури відкриття 

дисциплінарної справи щодо прокурорів з тією, яка застосовується ВРП щодо 

суддів. Хоча у дисциплінарному провадженні щодо суддів і передбачено відмову у 

відкритті дисциплінарної справи щодо судді лише рішенням Дисциплінарної палати, 
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проте згідно з нормами Закону про ВРП аналогічні членам Комісії одноосібні 

дискреційні повноваження при визначенні прийнятності дисциплінарної скарги 

мають члени ВРП, які вони реалізують засобом повернення дисциплінарної скарги 

(ст. ст. 44, 45).  

У зв’язку з викладеним вважаємо доцільним передбачити в Законі право 

особи, яка подала дисциплінарну скаргу, оскаржити рішення члена Комісії про 

відмову у відкритті дисциплінарного провадження до Комісії, яка повинна 

розглянути таку скаргу на своєму засіданні. У разі надходження такої скарги, 

секретаріат Комісії зобов’язаний невідкладно ознайомити з нею всіх членів Комісії, 

умовою прийнятності цієї скарги для розгляду на засіданні Комісії є підтримання її 

включення до порядку денного не менш ніж трьома членами Комісії.  

Згідно зі ст. 50 Закону, прокурор може оскаржити рішення, прийняте за 

результатами дисциплінарного провадження, до адміністративного суду або до ВРП 

протягом одного місяця з дня вручення йому чи отримання ним поштою копії 

рішення.  

Викладений у Законі дуалізм у способах оскарження рішень Комісії за 

результатами дисциплінарного провадження відображає відповідні норми 

Конституції. Вітчизняний конституцієдавець, намагаючись у 1996 році здійснити 

рецепцію франко-італійської моделі судових рад, створив Вищу раду юстиції 

України. Нами вже наводились характеристики Вищих рад магістратури Франції та 

Італії, які є спільними для суддів та прокурорів. Проте одразу ж при прийнятті 

Конституції України в неї було закладено очевидне протиріччя цій концепції, 

оскільки статус прокуратури регламентувався окремим розділом Конституції, а 

прокурори не були віднесені до системи правосуддя. Водночас у Франції та Італії 

судді й прокурори мають однаковий статус – магістратів, тобто представників 

судової влади.  

Подальше вдосконалення засобів адміністрування системи правосуддя в 

Європі, враховуючи позицію Венеціанської комісії та КРЄС, було пов’язано з 

виділенням у структурі судових рад, які є спільними для суддів та прокурорів, 

окремо підрозділів для суддів та для прокурорів, що обґрунтовувалось, насамперед, 
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необхідністю забезпечення суддівської незалежності. Тому обраний в Україні шлях 

утворення окремо від суддівських самостійного органу прокурорського врядування 

у вигляді Комісії є цілком виправданим. Однак, незважаючи на проведену в червні 

2016 року конституційну реформу системи правосуддя [201], у ВРП, на наш погляд 

безпідставно, збережено повноваження щодо ухвалення рішень стосовно порушень 

прокурором вимог щодо несумісності та розгляду скарг на рішення відповідного 

органу про притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності.  

Визначним міжнародно-правовим документом, який стосується позасудових 

способів захисту, є Рекомендації Rec (2001)9 Комітету міністрів державам-членам 

про альтернативні методи врегулювання спорів між адміністративними органами й 

приватними особами від 05 вересня 2001 року [218]. Ця Рекомендація стосується 

таких альтернативних засобів: внутрішній перегляд, примирення, медіація, 

урегулювання шляхом переговорів та арбітраж. У Рекомендації зазначено, що деякі 

альтернативні засоби, як-от: внутрішній перегляд, примирення, медіація й пошук 

урегулювання шляхом переговорів, можуть передувати судовому розгляду. 

Застосування цих засобів можна б було зробити обов’язковою попередньою умовою 

судового розгляду. 

Таким чином, основним призначенням альтернативних судовим методам 

врегулювання спорів є надання можливості адміністративним органам і приватним 

особам вирішити наявний спір до звернення в суд. Проте такий засіб врегулювання 

не може замінити собою судовий розгляд, якщо сторони спору не дійшли згоди, 

хоча може бути його обов’язковою передумовою.  

Повноваження ВРП щодо перегляду рішень Комісії не можна вважати 

«внутрішнім переглядом», що застосовується до рішень Дисциплінарних палат ВРП 

як обов’язкова передумова звернення до суду, оскільки питання дисциплінарної 

відповідальності прокурорів не вирішуються органом, аналогічним за статусом 

Дисциплінарним палатам. Аргументи про те, що завдяки таким повноваженням 

забезпечуються однакові підходи до вирішення питань про дисциплінарну 

відповідальність суддів та прокурорів не є переконливими, оскільки з цим 

завданням цілком здатен впоратись Верховний Суд. Такі повноваження ВРП не 
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відповідають її законодавчому статусу як органу саме суддівського врядування, 

призводять до ще більшого та зайвого навантаження, що, як свідчить статистика 

роботи Вищої ради правосуддя, наразі і так є дуже великим [46].  

Крім того, за чинним законодавством ці повноваження Вищої ради правосуддя 

не відповідають такій вимозі зазначеної Рекомендації, як необхідність «гарантувати 

виконання рішень, досягнутих з використанням альтернативних засобів». Згідно зі 

ст. 55 Закону ВРП, Рада має право, у разі скасування повністю або частково рішення 

Комісії, ухвалити нове рішення, в тому числі й про притягнення прокурора до 

дисциплінарної відповідальності та про накладення стягнення. Проте за Законом для 

настання юридичної відповідальності прокурора передбачено у повноваженнях 

Генерального прокурора та керівників регіональних прокуратур тільки на підставі 

рішення Комісії приймати рішення про застосування до прокурора дисциплінарного 

стягнення або щодо неможливості подальшого перебування на посаді прокурора 

(ст. ст. 9, 11). Зокрема, згідно з рішеннями у формі наказів зазначених посадових 

осіб прокурор звільняється з посади у разі накладення цього дисциплінарного 

стягнення. Повноваженнями щодо застосування дисциплінарного стягнення, 

накладеного рішенням ВРП, цих посадових осіб не наділено. Порядок виконання 

рішення ВРП щодо прокурора законом взагалі не врегулюваний, отже, фактично 

дисциплінарна відповідальність прокурора на підставі рішення ВРП не настає.  

Законом дисциплінарну відповідальність прокурора поставлено в залежність 

від результатів оскарження такого рішення тільки в ст. 61, за якою повноваження 

прокурора, крім Генерального прокурора, у зв’язку з рішенням Комісії про 

неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора припиняються: 

1) з дня, наступного за днем завершення строку на оскарження цього рішення, якщо 

рішення не було оскаржено; 2) з дня, наступного за днем набуття статусу 

остаточного рішенням органу, до якого було оскаржено рішення Комісії, якщо 

рішення було оскаржено, однак скаргу було відхилено.  

По-перше, очевидно, що ця стаття не кореспондує зі ст. ст. 9 та 11 Закону, які 

вимагають застосування певними посадовими особами органів прокуратури, у тому 

числі й рішення Комісії про неможливість подальшого перебування особи на посаді 
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прокурора. По-друге, за Законом застосування до прокурорів накладених 

дисциплінарних стягнень не пов’язано із завершенням процедури оскарження 

рішення Комісії. Це пояснюється ще одним суттєвим недоліком Закону, згідно з 

яким рішення Комісії про неможливість подальшого перебування особи на посаді 

прокурора не є дисциплінарним стягненням, хоча приймається в процедурі 

дисциплінарного провадження (ст. 48, 49).  

Колізійний стан законодавчого врегулювання вже має наслідком скасування 

судом наказу про застосування дисциплінарного стягнення у виді звільнення з 

посади в органах прокуратури, який видано на підставі відповідного рішення 

Комісії, через те що на час видання наказу не було завершено процедуру його 

судового оскарження. Разом з тим за наслідками судового оскарження в обох 

інстанціях підтверджено законність рішення Комісії [240].  

На відміну від рішень Комісії, подання до ВРП скарги на рішення її 

Дисциплінарної палати про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді 

зупиняє застосування дисциплінарного стягнення (ч. 4 ст. 51 Закону про ВРП).  

Намагаючись певним чином здійснити «розподіл праці» у питанні дуального 

оскарження рішень Комісії про притягнення прокурорів до дисциплінарної 

відповідальності між Вищою радою правосуддя та Верховним Судом, законодавець 

передбачив у ст. 54 Закону про ВРП обмеження випадків оскарження до Верховного 

Суду рішення ВРП за результатами розгляду скарги на рішення Комісії лише 

очевидними підставами, за якими рішення ВРП є незаконним та підлягає 

скасуванню: 1) склад ВРП, який ухвалив відповідне рішення, не мав повноважень 

його ухвалювати; 2) рішення не підписано будь-ким зі складу членів ВРП, які брали 

участь у його ухваленні; 3) прокурора не було належним чином поінформовано про 

засідання ВРП – якщо було ухвалено будь-яке з рішень, визначених п. п. 2–5 ч. 5 

ст. 53 зазначеного Закону; 4) рішення не містить посилань на визначені законом 

підстави дисциплінарної відповідальності прокурора та мотиви, з яких ВРП дійшла 

відповідних висновків. 

 Велика Палата у справі № П/800/579/17 від 31 травня 2018 року, розглянувши 

позовну заяву судді до ВРП, рішенням якої залишено без змін рішення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19/print#n505
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Дисциплінарної палати щодо внесення подання про звільнення судді з посади, та 

оцінюючи вказане рішення щодо наявності в ньому посилань на визначені законом 

підстави дисциплінарної відповідальності судді та мотиви, з яких ВРП дійшла 

відповідних висновків, зазначила, що «визначальним критерієм правомірності 

оскаржуваного рішення є встановлення Вищою радою правосуддя та її 

дисциплінарним органом обставин, що свідчать про наявність у діях судді ознак 

істотного дисциплінарного проступку» [188].  

Таку правову позицію, зокрема, обґрунтовано наступним чином: «У пункті 

123 рішення від 09 січня 2013 року у справі «Олександр Волков проти України» 

ЄСПЛ зазначив, що згідно з його практикою навіть у разі, коли судовий орган, що 

виносить рішення у спорах щодо «прав та обов’язків цивільного характеру», у 

певному відношенні не відповідає пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року (далі – Конвенція), 

порушення Конвенції не констатується за умови, якщо провадження у 

вищезазначеному органі «згодом є предметом контролю, здійснюваного судовим 

органом, що має повну юрисдикцію та насправді забезпечує гарантії пункту 1 статті 

6 Конвенції» (див. рішення від 10 лютого 1983 року у справі «Альбер і Ле Ком 

проти Бельгії», пункт 29; та рішення від 14 листопада 2006 року у справі «Цфайо 

проти Сполученого Королівства», заява № 60860/00, пункт 42). У межах скарги за 

статтею 6 Конвенції, щоб визначити, чи мав суд другої інстанції «повну 

юрисдикцію» або чи забезпечував «достатність перегляду» для виправлення 

відсутності незалежності в суді першої інстанції, необхідно врахувати такі чинники, 

як предмет оскаржуваного рішення, спосіб, у який було винесено рішення, та зміст 

спору, включаючи бажані та дійсні підстави для оскарження (див. рішення від 22 

листопада 1995 року у справі «Брайян проти Сполученого Королівства», пункти 44–

47, та вищезазначене рішення у справі «Цфайо проти Сполученого Королівства», 

пункт 43).» 

У такий спосіб Велика Палата здійснила повний судовий контроль 

дисциплінарного провадження у цій справі [225]. Слід зазначити однак, що 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627815/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1#627815
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627815/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1#627815
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зазначене обґрунтування не дає відповіді на питання в чому саме Велика Палата 

вбачає, що ВРП «у певному відношенні не відповідає пункту 1 статті 6 Конвенції». 

У подальшому Велика Палата дійшла аналогічних висновків і щодо рішень 

ВРП, які прийняті за результатами перегляду рішень Комісії. У постанові Великої 

Палати у справі № 9901/789/18 від 14 березня 2019 року з тим же правовим 

обґрунтуванням зазначено, що Верховний Суд є «судовим органом, який має повну 

юрисдикцію щодо розгляду скарг на рішення ВРП, зокрема на її рішення про 

залишення без змін рішень дисциплінарного органу прокуратури про притягнення 

прокурорів до дисциплінарної відповідальності у виді звільнення з посади в органах 

прокуратури» [192]. 

У зазначеній постанові Великої Палати міститься ще один висновок про 

застосування норм права, який має важливе значення з урахуванням теми нашого 

дослідження: «У разі оскарження прокурором рішення Комісії до ВРП предметом 

судового розгляду в подальшому може бути лише рішення ВРП, прийняте за 

результатом розгляду такої скарги. Рішення ж Комісії після його перегляду ВРП не 

може бути повторно переглянуте ще й судом. У випадку скасування судом рішення 

ВРП, прийнятого за результатом розгляду скарги на рішення Комісії, ВРП розглядає 

відповідну дисциплінарну справу повторно». Оскільки прокурор оскаржив до 

Верховного Суду одночасно рішення Комісії про накладення дисциплінарного 

стягнення й рішення ВРП про залишення рішення Комісії без змін, Велика Палата 

скасувала рішення суду 1-ї інстанції та, з огляду на вищевказану правову позицію, 

закрила провадження у справі у позові до Комісії. Крім того, Велика Палата змінила 

рішення суду в частині формулювань у мотивувальній частині щодо неможливості 

використання Комісією відомостей, отриманих негласними методами.  

Дублювання засобів оскарження рішень Комісії не має позитивного ефекту, 

оскільки Верховний Суд у повному обсязі здійснює судовий контроль рішень ВРП 

щодо рішень Комісії як і у випадку, коли рішення Комісії оскаржуються 

безпосередньо до суду. Тобто ніякого «розподілу праці», який намагався 

запровадити законодавець, на практиці не існує. При цьому пріоритет повинен 

залишатись і залишається за судовим способом оскарження. Вища рада правосуддя, 
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визнаючи такий підхід, у своєму Регламенті [214] передбачила, що «у разі відкриття 

адміністративним судом провадження у справі за позовом прокурора чи іншої особи 

про скасування (визнання нечинним) рішення Комісії, скаргу на яке подано до Ради, 

Рада зупиняє провадження за скаргою. У разі скасування (визнання нечинним) 

судом рішення Комісії, яке набрало законної сили, Рада залишає скаргу без 

розгляду» (п. 14.12).  

Очевидним є також, що таке дублювання може навіть призвести до конфлікту 

юрисдикцій, оскільки, як видно з наведеної норми регламенту, ВРП вважає за 

необхідне залишити скаргу без розгляду, якщо суд скасує рішення Комісії, 

залишаючи відкритим питання можливості скасування Вищою радою правосуддя 

рішення Комісії, щодо якого суд відмовив у задоволенні позову. 

Рекомендація з усунення дублювання процедури оскарження рішень Комісії 

міститься у висновку Венеціанської комісії щодо проекту чинного Закону, в якому 

наголошено, що розгляд скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності прокурора «повинен бути у повноваженнях лише суду» [19, п. 140].  

Підсумовуючи, вважаємо за необхідне усунути викладені нами недоліки 

законодавчого врегулювання порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності 

Комісії. Зокрема, доцільно виключити з Конституції повноваження ВРП щодо 

прокурорів, у тому числі з ухвалення рішень стосовно порушень ними вимог щодо 

несумісності. З урахуванням, що внесення змін до Конституції складний та 

довготривалий процес, який маловірогідний найближчим часом, пропонується 

законодавчо обмежити випадки оскарження до ВРП рішень про притягнення 

прокурорів до дисциплінарної відповідальності. Зробити це у той же спосіб, яким 

обмежено оскарження рішень ВРП, ухвалених за результатами розгляду скарг на 

рішення її Дисциплінарних палат. Таким чином, ВРП зможуть переглядатись 

рішення Комісії, щодо яких вбачаються явні підстави для їх скасування. Такий 

механізм дійсно сприятиме ефективності використання ресурсів у системі 

правосуддя, оскільки розвантажить Верховний Суд від розгляду «нескладних» справ 

та виключить зайве дублювання у формах оскарження на користь найбільш 

ефективної форми – судової [111, с. 146]. 
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Висновки до розділу 2 

І. Законом встановлена правосуб’єктність Комісії як юридичної особи, проте у 

реальних правовідносинах втілення статусу Комісії як юридичної особи в повній 

мірі не відбулося через незабезпечення її організаційної єдності та майнової 

відокремленості, що також потягло суттєві проблеми в реалізації Комісією її 

повноважень. Це сталося через відсутність у Комісії власного бюджету та 

секретаріату, її повну залежність у цих питаннях від ГПУ.  

ЄСПЛ до діяльності подібних Комісії за повноваженнями органів, які він 

називає «органами, що виконують функцію суду», з метою встановлення їх 

відповідності ст. 6 Конвенції виробив критерії: порядок призначення членів суду та 

термін їх повноважень; існування гарантій проти зовнішнього тиску (незалежність); 

і чи представляється орган незалежним. Виходячи з практики застосування ЄСПЛ 

вказаних критеріїв Комісія не відповідає жодному з них, оскільки в її складі немає 

більшості прокурорів, які обрані прокурорами; Комісія не відповідає такому 

критерію визначення незалежності «суду» як «незалежність від сторін», оскільки є 

залежною в організаційному та майновому аспекті своєї діяльності від Генеральної 

прокуратури України, в той час як прокурори цього органу прокуратури виступають 

сторонами у справах, які розглядаються Комісією; з викладених причин Комісія не 

сприймається як незалежний орган навіть всередині прокурорського корпусу.  

 В Законі мають бути врегульовані основні організаційні питання діяльності 

Комісії: організація роботи та засідань, права членів, відводи, постановлення рішень 

та їх оскарження, забезпечення діяльності, а всі інші процедурні питання в межах 

встановлених Законом Комісія повинна отримати право вирішувати самостійно у 

прийнятому нею регламенті. В зв’язку з цим із Закону має бути виключене 

повноваження всеукраїнської конференції прокурорів приймати Положення про 

порядок діяльності Комісії. Крім того, Закон має містити чітку норму щодо 

організаційної єдності Комісії та її секретаріату, а також визначати порядок 

фінансування та матеріально-технічного забезпечення діяльності Комісії одним з 

двох способів, які застосовуються щодо аналогічних органів в системі правосуддя: 
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або шляхом надання Комісії функції головного розпорядника бюджетних коштів як 

у ВРП; або надання функції розпорядника бюджетних коштів, щодо якого головний 

розпорядник не є органом, на посадових осіб якого розповсюджується компетенція 

Комісії, як це відбувається у взаєминах між ВККС та Державною судовою 

адміністрацією України. Крім того, норми Закону щодо формування складу Комісії 

містять суттєві недоліки, які не забезпечується інклюзивність та транспарентність 

цього процесу, в зв’язку з чим до Закону мають бути внесені відповідні зміни.  

ІІ. Структура правового статусу члена Комісії як публічного службовця 

визначена через наступні елементи: 1) основні обов’язки; 2) основні права; 3) 

повноваження; 4) гарантії діяльності; 5) обмеження та заборони, пов’язані з 

прийняттям та проходженням публічної служби; 6) відповідальність; 7) 

проходження та припинення публічної служби. 

Кожний з елементів правового статусу членів Комісії, а також її голови, 

заступника голови та секретаря, потребує законоадвчого удосконадення. Зокрема, 

слід збільшити строк повноважень членів Комісії з 3 до 4 років; зменшити кворум з 

9 до 8 членів Комісії; підстави припинення публічної служби членів Комісії 

розподілити за критерієм необхідності прийняття рішення Комісією: підстави для 

звільнення або підстави для припинення повноважень.  

ІІІ. Правовідносини, які виникають при оскарженні актів, дій чи бездіяльності 

Комісії мають суттєву специфіку. Вказане оскраження здійснюється у двох формах: 

позасудовій та судовій, відповдіно до ВРП та в порядку адміністративного 

судочинства. 

Особливість правового статусу Комісії як суб’єкту владних повноважень 

полягає у тому, що по відношенню до її діяльності обов’язкові, згідно ч. 5 ст. 13 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів», тільки висновки про 

застосування норм права, викладені в постановах Великої Палати. Згідно висновків 

Великої Палати не можуть бути оскаржені особами, які подали дисциплінарні 

скарги, рішення членів Комісії про відмову у відкритті дисциплінарного 

провадження та про закриття дисциплінарного провадження. В зв’язку з цим, для 

забезпечення принципу верховенства права у діяльності Комісії необхідно 
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встановити правовий механізм контролю за законністю рішень членів Комісії 

шляхом надання можливості особі, яка подала дисциплінарну скаргу, оскаржити 

рішення члена Комісії про відмову у відкритті дисциплінарного провадження до 

Комісії. Така скарга повинна бути розглянута Комісією на своєму засіданні у разі, 

якщо внесення її на розгляд Комісії підтримане не менш, ніж трьома її членами. З 

урахуванням, що за Законом рішення Комісії може бути оскаржено до ВРП лише з 

дозволу Комісії, слід встановити критерії надання такого дозволу.  

У разі оскарження прокурором рішення Комісії до ВРП, таке рішення Комісії 

не може бути окремо оскаржено в суді. В такому випадку до суду може бути 

оскаржене тільки рішення ВРП за результатами розгляду скарги на рішення Комісії. 

Таке рішення ВРП, з огляду на практику ЄСПЛ, підлягає повному судовому 

контролю, незважаючи на встановлені Законом України «Про Вищу раду 

правосуддя» обмеження підстав для його оскарження.  

На підставі проведеного аналізу зарубіжного досвіду, європейських стандартів 

позасудового оскарження рішень адміністративних органів та рекомендацій 

європейських інституцій, чинного законодавства, судової практики та практики ВРП 

зроблений висновок про доцільність виключення з Конституції України 

повноважень ВРП щодо розгляду скарг на рішення Комісії про притягнення 

прокурорів до дисциплінарної відповідальності.  
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РОЗДІЛ 3  

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕНЬ КВАЛІФІКАЦІЙНО-

ДИСЦИПЛІНАРНОЇ КОМІСІЇ ПРОКУРОРІВ 

 

3.1. Загальна характеристика компетенції, повноважень та форм 

діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

Згідно з Академічним тлумачним словником української мови, компетенція є 

колом повноважень якої-небудь організації, установи або особи [245, том 4, с. 250]. 

Юридична енциклопедія визначає поняття компетенції (лат. сompetentia – 

відповідність, узгодженість, від сompetere – взаємно прагнути, відповідати, 

підходити), як сукупності встановлених в офіційній – юридичній чи неюридичній – 

формі прав і обов’язків, тобто повноважень будь-якого органу або посадової особи, 

які визначають можливості цього органу або посадової особи приймати обов’язкові 

до виконання рішення, організовувати та контролювати їх виконання, вживати у 

необхідних випадках заходи відповідальності тощо [279, с. 197].  

Обсяг компетенції залежить від виду державного органу, гілки влади, до якої 

цей орган належить, і визначає взаємовідносини з іншими органами державної 

влади та посадовими особами. Обсяг та зміст компетенції державного органу 

залежать від управлінських функцій держави, які він реалізує [43, с. 193].  

Слід погодитись із думкою Б. Лазарєва, що до складу компетенції відносяться 

не самі управлінські функції, які орган має право та зобов’язаний виконувати, а 

право та обов’язок здійснювати визначені функції. Компетенція встановлюється, 

виходячи із функції, і є її вираженням [131, с. 149]. Борис Лазарєв розробив 

теоретичні основи компетенції органу, характеризуючи її як систему повноважень 

органу щодо здійснення державної влади. На його думку, компетенція включає в 

себе обов’язок (перед державою) і право (по відношенню до об’єктів управління) 

здійснювати певні завдання та функції. Підкреслюється, що управлінські функції й 

керовані об’єкти не є самі по собі елементами компетенції, оскільки головне в ній 

становлять права й обов’язки здійснювати зазначені в законі функції стосовно 
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певних об’єктів [131, с. 102]. Самі ж суспільні відносини, керовані об’єкти та їхня 

діяльність є елементами не компетенції, а того реального життя, на яке орган 

покликаний впливати. Отже, вказівка у правових нормах на такий об’єкт або на таку 

сферу життя не може зробити їх елементами самої компетенції органу. 

Вважаємо також необхідним звернути увагу на те, що не тільки функції 

перебувають поза межами поняття компетенції державного органу, а і його 

завдання. Якщо функції характеризують напрямок певного виду діяльності держави, 

для забезпечення якого функціонує державний орган, то виконання завдань 

спрямоване на досягнення певної мети у діяльності цього органу.  

Найпоширенішою в науковій літературі є оцінка компетенції як сукупності 

владних повноважень та предметів відання [42, с. 56]. Законодавцем 

розмежовується повноваження органів державної влади із вказівкою на сфери їх 

діяльності та об’єкти впливу. Проте, як зазначено вище, самі по собі ці сфери 

(суспільні відносини) не можуть бути у складі компетенції. Компетенція є 

нормативною моделлю, за допомогою якої законодавець упорядковує 

взаємовідносини між органами державної влади та іншими суб’єктами владних 

повноважень.  

Повноваження державного органу – це конкретні можливості його поведінки в 

публічних відносинах, його права й обов’язки. У компетенції органів публічної 

влади права і обов’язки зливаються в повноваження як єдине ціле – 

«правообов’язки», оскільки за наявності певних юридичних фактів орган не може не 

реалізовувати своїх повноважень, він повинен їх використати [42, с. 55].  

Дослідження компетенції Комісії є обов’язковим для характеристики її 

правового статусу, оскільки компетенція є структурним елементом останнього.  

Узагальнюючи викладене та результати досліджень у попередніх розділах, 

можна надати наступне визначення: Комісія – це незалежний, колегіальний, 

постійно діючий орган державної влади та прокурорського врядування в системі 

правосуддя, який, відповідно до повноважень, передбачених Законом, забезпечує 

формування високопрофесійного й доброчесного прокурорського корпусу та 

досягнення в інтересах суспільства оптимального балансу між незалежністю, 



158 
 
ефективністю, підзвітністю та відповідальністю прокурорів шляхом їх добору, 

оцінювання, переведення, звільнення з посад та здійснення щодо прокурорів 

дисциплінарного провадження. 

Компетенція Комісії – це забезпечення добору, оцінювання, переведення, 

звільнення прокурорів з посад та здійснення щодо них дисциплінарного 

провадження відповідно до повноважень, передбачених Законом.  

Слід зауважити, що формулювання компетенції Комісії нами здійснено 

відповідно до норм Конституції, а не чинного Закону. Як вже неодноразово 

зазначалось, в Україні прагнення до вдосконалення функціонування сфери 

правосуддя мало своїм наслідком внесення змін у червні 2016 року до Конституції 

[108], відповідно до яких прокуратуру віднесено до системи правосуддя. Крім того, 

за ст. 131 Конституції в системі правосуддя відповідно до закону повинні бути 

утворені органи та установи для забезпечення добору, професійної підготовки, 

оцінювання прокурорів, розгляду справ щодо їх дисциплінарної відповідальності. 

Конституція не зазначає, які конкретно органи та установи мають бути 

утворені, а лише обмежується вказівкою на їх компетенцію. Утворення таких 

органів та визначення їх конкретних повноважень має здійснюватися шляхом змін 

до Закону або прийняттям нового, оскільки чинний Закон прийнятий до 

конституційних змін та їм не відповідає. Тому під час визначення завдань нашого 

дослідження ми вважали пріоритетним отримання наукових результатів, які можуть 

бути використані безпосередньо в майбутній законотворчій діяльності. Викладене 

пояснює ту обставину, що при наданні визначення Комісії, її компетенції, 

повноважень тощо нами не використовуються формулювання чинного Закону. 

Виконання зазначеного завдання вимагає дослідження та врахування державної 

політики у сфері реформування системи правосуддя.  

Основним документом, зі змісту якого можна зрозуміти перспективи 

подальших законотворчих розробок у цьому напрямку, є Указ Президента України 

№ 276/2015 від 20 травня 2015 року, яким схвалено Стратегію реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015–2020 роки [202]. 

Деталізований перелік завдань, заходів, очікуваних результатів та показників 
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реалізації впровадження реформи прокуратури України містився у Плані дій щодо 

реалізації положень Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних 

правових інститутів на 2015 – 2020 роки [163], схваленому Радою з питань судової 

реформи (консультативно-дорадчий орган при Президентові України). До нього 

також розроблялись річні плани реалі зації Плану дій. Указом Президента України 

№ 421/2019 від 21 червня 2019 року [266] визнані такими, що втратили чинність 

попередні президентські укази щодо утворення та діяльності Ради з питань судової 

реформи та утворено Комісію з питань правової реформи як консультативно-

дорадчий орган при Президентові України. 

Однак, після конституційної реформи сфери правосуддя в червні 2016 року 

подальше законодавче забезпечення реформування прокуратури, яке передбачене 

Стратегією та Планом дій, не здійснювалось. Законодавчі ініціативи, які мали місце 

та були спрямовані на приведення Закону у відповідність до Конституції, 

відображали різні підходи їх авторів до імплементації конституційних змін та досі 

не мали результатів. Насамперед мається на увазі проєкт Закону, співавторами якого 

є члени Комісії, про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з 

прийняттям Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)» (в частині удосконалення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії прокурорів) № 7165 від 04 жовтня 2017 року [205], та альтернативний проєкт 

Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

вдосконалення діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

№ 7165-1 від 18 жовтня 2017 року [206].  

Одним з кроків практичної реалізації чинного Закону стало утворення в квітні 

2017 року Комісії. Законодавець, визначаючи статус Комісії в Законі (ст. 73), 

зазначив, що вона є колегіальним органом, який відповідно до повноважень, 

передбачених цим Законом, визначає рівень фахової підготовки осіб та вирішує 

питання щодо дисциплінарної відповідальності, переведення та звільнення 

прокурорів з посади. 

Формулюванням ст. 131 Конституції України у Законі не відповідає жодне 

положення, яке стосується як компетенції (ст. 73), так і повноважень Комісії (ст. 77).  
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Наприклад, за ст. 73 Закону до компетенції Комісії віднесено не добір 

прокурорів, а визначення рівня фахової підготовки осіб, які виявили намір обійняти 

посаду прокурора. Однак, за встановленою Законом процедурою, визначення рівня 

фахової підготовки осіб відбувається за результатами кваліфікаційного іспиту, 

оскільки за його наслідками визначається рейтинг кандидата, місце в якому є 

вирішальним для можливості обійняти певну посаду прокурора місцевої 

прокуратури. Це лише один з етапів у процедурі добору (ст. 29), після якого 

відбувається ще декілька етапів та повноваження Комісії з добору завершуються 

проведенням конкурсу серед кандидатів на вакантні посади.  

Слід звернути увагу на те, що конституцієдавець визначив компетенцію 

органів та установ, які мають бути створені згідно з ч. 10 ст. 131 Конституції, через 

термін «забезпечення». Нами вже вивчалось значення слова «забезпечувати», та ми 

дійшли висновку, що визначення Комісії як органу, який забезпечує діяльність 

прокуратури, є помилковим, оскільки таке поняття занадто загальне та може 

стосуватись компетенції невизначеного кола суб’єктів. Проте у разі приведення 

Закону у відповідність до Конституції, Комісія має бути саме тим органом у системі 

правосуддя, який створено відповідно до Закону для забезпечення добору 

прокурорів, їх оцінювання, розгляду справ щодо їх дисциплінарної відповідальності.  

Забезпечувальний характер компетенції Комісії при цьому полягає в тому, що 

основною формою її діяльності є контрольно-правова, про що докладніше нижче. У 

наступному підрозділі нами буде, наприклад, обґрунтовано віднесення до 

компетенції Комісії повноважень з оцінювання прокурорів, але не в повному обсязі, 

а при розгляді скарг на рішення комісій з оцінювання, що є засобом контролю 

досягнення мети оцінювання.  

Як при науковому дослідженні, так і під час законопроектних робіт та при 

практичній реалізації Комісією її повноважень, важливе значення має їх 

упорядкування, яке здійснюється методом класифікації за певними критеріями.  

Досліджуючи статус Вищої ради юстиції на час існування цього органу, І. 

Назаров її повноваження розподіляє на дві групи: «повноваження щодо формування 

суддівського корпусу» та «повноваження щодо дисциплінарної відповідальності 
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суддів та прокурорів». У першій групі повноважень досліджується добір кандидатів 

на посаду судді та призначення суддів, у другій – дисциплінарні процедури щодо 

суддів [142]. 

Однак формування суддівського корпусу не є одномоментною подією, яка 

може коли-небудь відбутись. Це безперервний поновлюваний процес. Правильне 

визначення йому надав С. Прилуцький, який формування корпусу професійних 

суддів України розглядає як упорядкований процес кадрового забезпечення судової 

влади, що виражається у механізмі набуття та припинення суддівських 

повноважень. Учений розглядає визначене явище як замкнутий та безперервний 

цикл обігу судової влади, що починається з моменту надання особі судових 

повноважень та завершується їх припиненням [199, с. 5]. 

При цьому вирішальне значення у формуванні корпусу суддів має не 

констатація факту за кількісним критерієм, що такий корпус сформовано, оскільки 

заповнені всі або більшість вакансій, а якісні характеристики корпусу суддів – 

доброчесність та високопрофесійність, на чому наголошено у ст. 1 Закону про ВРП.  

Як і будь-яке соціальне явище, професійний корпус слід розглядати через 

призму законів діалектики. Його формування – це динамічний процес, який ніколи 

не припиняється, доки існує це явище. Отже, будь-які зміни у професійному корпусі 

є його формуванням.  

Викладене повною мірою стосується прокурорського корпусу. Як вже 

зазначалось, формування доброчесного та високопрофесійного прокурорського 

корпусу є завданням Комісії, а не є її компетенцією і тим більше повноваженнями, 

оскільки за допомогою категорії «формування прокурорського корпусу» неможливо 

відрізнити компетенцію різних державних органів, які задіяні на цьому напрямку 

діяльності держави, не кажучи вже про їх повноваження. Окрім Комісії, 

повноваження у формуванні прокурорського корпусу мають Верховна Рада України 

та Президент України, від яких залежить призначення та звільнення члена 

прокурорського корпусу – Генерального прокурора; НАПУ, яка здійснює підготовку 

прокурорів, значення якої для формування у прокурорів якостей доброчесності та 

високопрофесійності важко переоцінити; прокурори, які обіймають адміністративні 
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посади, за якими залишились дуже суттєві повноваження, що стосуються всіх 

аспектів прокурорської кар’єри (особливо це стосується спеціалізованих прокурорів, 

на яких компетенція Комісії поширюється тільки при вирішенні питань про 

дисциплінарну відповідальність); і навіть Міністерство оборони України при 

укладенні контракту, який є умовою для проходження служби в якості прокурора 

військової прокуратури тощо.  

Діяльністю з формування прокурорського корпусу є також здійснюване 

Комісією дисциплінарне провадження щодо прокурорів. Так, у разі накладення 

Комісією на прокурора хоча б найм’якішого дисциплінарного стягнення у виді 

догани, повинна досягатись мета недопущення надалі цим прокурором порушень 

службової дисципліни, що вимагає певних змін його морально-ділових якостей. 

Якщо відповідні якісні зміни елементів системи досягають критичної кількості, як 

відомо, відбуваються якісні зміни всієї системи. Це, зокрема, є шляхом наближення 

українського прокурорського корпусу до характеристик, яких очікує від нього 

суспільство, – доброчесності та високопрофесійності, а відтак відповідає цілям та 

завданням діяльності Комісії.  

Як нами вже зазначалось, на функції Комісії вказав законодавець у її назві 

«Кваліфікаційно-дисциплінарна». Таким чином, класифікацію повноважень Комісії 

можна провести за критерієм напрямків її діяльності, тобто за її функціями. Звісно, 

це не означає, що групам повноважень буде правильно надати назви 

«кваліфікаційні» та «дисциплінарні» відповідно. 

Юрій Полянський виділив наступні напрямки діяльності Вищої ради юстиції – 

кадрово-управлінський та юрисдикційний [173, с. 23]. Вважаємо саме таку 

класифікацію повноважень прийнятною і для Комісії. Юрисдикційні повноваження 

здійснюються Комісією у зв’язку із виникненням правового спору (справи) щодо 

притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора за вчинення 

дисциплінарного проступку. Кадрово-управлінські повноваження – це всі інші 

повноваження Комісії. Практична значущість такої класифікації повноважень 

Комісії полягає в тому, що на її основі побудовано як внутрішню організаційну 

структуру Комісії, так і напрямки взаємодії з суб’єктами права ззовні.  
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Слід зазначити, що в юридичній літературі інколи зустрічаються думки, за 

якими юрисдикція фактично ототожнюється з компетенцією державного органу. С. 

Алексєєв визначає юрисдикцію як діяльність компетентних органів, уповноважених 

на розгляд юридичних справ (конкретних життєвих ситуацій, по відношенню до 

яких застосовується закон) і на винесення юридично обов’язкових рішень [3, с. 116]. 

Аналогічну по суті позицію займає В. Колпаков [101, с. 384]. З часом розуміння 

юрисдикції зазнало певних змін, і сьогодні вона визначається як сукупність 

повноважень відповідних державних органів вирішувати правові спори і справи про 

правопорушення [161, с. 26] або як адміністративно-процесуальна діяльність 

уповноважених органів виконавчої влади, тобто встановлена законодавчими актами 

діяльність органів державного управління й посадових осіб з вирішення 

індивідуальних справ і застосування відповідних юридичних санкцій в 

адміністративному порядку [2, с. 409]. 

Варто погодитись із Л. Анохіною, яка стверджує, що юрисдикція нерозривно 

пов’язана з функціонуванням інституту юридичної відповідальності, оскільки 

остання може бути реалізована тільки в межах юрисдикційного процесу [6, с. 173]. 

До кадрово-управлінських повноважень Комісії слід віднести зазначені в 

ст. 77 Закону наступні повноваження: веде облік даних про кількість посад 

прокурорів, у тому числі вакантних та тимчасово вакантних; проводить добір 

кандидатів на посаду прокурора в установленому законом порядку; бере участь у 

переведенні прокурорів, а також зазначені в інших статтях Закону: розгляд скарги 

прокурора, якому Генеральним прокурором було відмовлено у призначенні на 

адміністративну посаду (ч. 6 ст. 39); у разі звільнення Генерального прокурора з 

адміністративної посади Президентом України або припинення його повноважень 

на адміністративній посаді внаслідок висловлення Верховною Радою України 

недовіри, надання Президенту України або Верховній Раді України висновку щодо 

виконання Генеральним прокурором професійних обов’язків (ч. 4 ст. 42); внесення 

подань про звільнення прокурора, у тому числі Генерального прокурора, та 

прийняття рішень про припинення повноважень прокурора (ст. ст. 52, 54–57, 59–60, 

62–63). 
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Юрисдикційні повноваження Комісії за ст. 77 Закону полягають у розгляді 

дисциплінарної скарги про вчинення прокурором дисциплінарного проступку та 

здійсненні дисциплінарного провадження; за результатами дисциплінарного 

провадження і за наявності підстав, передбачених законом, прийняття рішення про 

накладення на прокурора Генеральної прокуратури України, регіональної та 

місцевої прокуратури дисциплінарного стягнення або рішення про неможливість 

подальшого перебування особи на посаді прокурора. Ці повноваження 

здійснюються відповідно до ст. ст. 43–49 Закону, в яких також закріплено наступні 

повноваження, які не є юрисдикційними повноваженнями Комісії, проте Комісія, 

встановивши відповідні обставини під час здійснюваного нею юрисдикційного 

процесу, ініціює їх розгляд іншими юрисдикційними органами: 1) ініціювання перед 

ВРП розгляду відповідного питання у разі встановлення за результатами 

дисциплінарного провадження щодо прокурора обставин, які свідчать про 

порушення прокурором вимог щодо несумісності, передбачених ст. 18 Закону (ч. 5 

ст. 49); 2) ініціювання перед Радою прокурорів України розгляду питання про 

внесення рекомендації щодо звільнення прокурора з адміністративної посади, 

призначення на яку здійснюється за рекомендацією Ради прокурорів України, якщо 

за результатами дисциплінарного провадження стосовно прокурора, який обіймає 

адміністративну посаду, встановлено неналежне виконання ним посадових 

обов’язків, установлених для відповідної адміністративної посади (ч. 6 ст. 49).  

Закріплені в Законі повноваження державного органу реалізуються 

(об’єктивуються) під час його практичної діяльності, оскільки самі по собі вони є 

лише нормативною моделлю. Для впорядкування діяльності державних органів у 

науці виділяють різні форми такої діяльності. 

Класифікувати форми діяльності Вищої ради юстиції на правову і 

організаційну запропонував О. Гончаренко [32, с. 13]. Вважаємо, що аналогічний 

підхід прийнятний до класифікації форм діяльності Комісії, які за спрямованістю 

можна вважати зовнішніми та внутрішніми форами діяльності.  

Види правої діяльності Комісії складають правотворча (прийняття 

нормативно-правових актів), правозастосовна (прийняття індивідуальних правових 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/print#n171
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актів) та контрольна діяльність. Види організаційних форм діяльності: організаційна 

діяльність, пов’язана з реалізацією Комісією повноважень (організація засідань 

Комісії та роботи її членів, робота із заявами, скаргами й зверненнями громадян 

тощо); допоміжна організаційна діяльність (вчинення юридично значущих дій, 

прийняття локальних актів управління тощо); діяльність секретаріату з 

організаційного забезпечення діяльності Комісії (здійснення діловодства, ведення 

протоколу та технічної фіксації засідань, бухгалтерський облік тощо).  

Правові форми діяльності Комісії будуть докладно розглянуті нами при 

характеристиці відповідних груп її повноважень. Вища рада юстиції, на думку О. 

Гончаренка, здійснює свої повноваження переважно у формі контролю. Науковець 

розмежовує поняття «контроль за судовими рішеннями» й «контроль за діями 

суддів» [32, с. 7]. Аналогічних висновків доходить І. Назаров, називаючи діяльність 

Вищої ради юстиції «переважно контрольно-наглядовою» [142, с. 152].  

Погоджуючись із висновками вчених, слід водночас зауважити, що ми не 

поділяємо висловлювану деякими науковцями концепцію контрольно-наглядової 

гілки влади [275, с. 267]. До цієї влади відносять ВРП, органи прокуратури, 

Рахункову палату та інші органи, які неможливо віднести до жодної гілки влади 

згідно з трихотомічною теорією поділу гілок державної влади. І хоча дійсно не всі 

державні органи функціонально можна віднести до певної гілки влади, вважаємо 

правильною позицію тих науковців, які пропонують не намагатись винайти для 

таких органів ще одну гілку влади, а організаційно віднести їх до інфраструктури 

існуючих гілок влади [95, с. 14] (наприклад, вважати ВРП інфраструктурою судової 

влади, Рахункову палату – законодавчої влади тощо). З урахуванням нашого 

визначення системи правосуддя, до інфраструктури судової влади входить також 

система прокуратури й Комісія.  

Дійсно, більшість повноважень Комісії щодо прокурорів носять саме 

контрольний характер. Якщо розглядати як контроль проведення перевірок 

дотримання прокурорами службової дисципліни за дисциплінарною скаргою (ст. 46 

Закону) або оцінку професійного рівня, досвіду, морально-ділових якостей 

прокурора та перевірку його готовності до здійснення повноважень в іншому органі 
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прокуратури (ст. 38 Закону) під час конкурсу на переведення до органу прокуратури 

вищого рівня тощо, то така форма діяльності Комісії передує її правозастосовній 

діяльності. Але специфіка контрольно-правової форми діяльності Комісії полягає в 

тому, що забезпечуючи формування прокурорського корпусу, вона не обов’язково 

безпосередньо має здійснювати весь обсяг повноважень у цій сфері державного 

управління, проте повинна мати можливість здійснювати контроль за виконанням 

окремих повноважень іншими органами та посадовими особами, задіяними в 

процедурі добору, оцінювання та дисциплінарного провадження щодо прокурорів. 

Організаційна діяльність Комісії, пов’язана з реалізацією її повноважень, має 

регламентацію в Законі (ст. 78). Організація роботи Комісії є компетенцією її 

голови, правовий статус якого та інших членів Комісії, які обрані на керівні посади, 

нами вже досліджувались.  

Як зазначалось, у роботі Комісії наявні суттєві організаційні проблеми, через 

що наразі не можна дослідити такий вид організаційної діяльності Комісії, як 

діяльність її секретаріату, оскільки це не вид діяльності Комісії, а вид діяльності 

структурного підрозділу ГПУ. Так, наприклад, локальні правові акти за їх 

визначенням стосуються працівників Комісії, але це лише 11 її членів, відтак 

можливість розповсюдження дії цих актів на працівників ГПУ, які обслуговують 

Комісію, залежить від самої ГПУ.  

Локальними нормативними актами, які стосуються організації роботи Комісії, 

на сьогодні є Порядок підготовки до проведення засідання Комісії [176] та Порядок 

проведення засідань Комісії [177], якими Комісії довелося врегулювати багато 

процедурних питань її діяльності, які мало б врегулювати Положення. Крім того, 

важливі організаційні аспекти діяльності Комісії врегульовані нею в таких 

локальних нормативних актах як Інструкція з розгляду звернень і запитів та 

організації особистого прийому громадян у Комісії [90], Інструкція про порядок 

забезпечення доступу до публічної інформації в Комісії [91], Тимчасова інструкція з 

діловодства Комісії [256].  

Підсумовуючи, зазначимо, що надалі нами повноваження Комісії 

досліджуються під кутом зору актуальних проблем їх законодавчої регламентації з 
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тієї причини, що під час дослідження ми переконалися, що на сьогодні немає 

жодного повноваження Комісії, яке би не вимагало суттєвого вдосконалення 

законодавчим шляхом. Крім того, низку повноважень, що стосуються формування 

прокурорського корпусу та котрі повинні мати органи, які виконують це завдання, 

не закріплено за жодним органом. Нами буде обґрунтовано як необхідність 

законодавчого введення таких повноважень, так і закріплення їх саме за Комісією.  

 

3.2. Актуальні проблеми законодавчої регламентації кадрово-

управлінських повноважень Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

прокурорів 

Кадрово-управлінські повноваження Комісії ми почнемо досліджувати з 

добору прокурорів, оскільки саме ця діяльність Комісії відкриває шлях для юристів 

із входження до лав прокурорського корпусу країни.  

Необхідність докладного вивчення проблем, пов’язаних із доступом до 

професії прокурора, набула нового актуального значення через впровадження норм 

Закону, які стосуються добору прокурорів. Зазначеним законом зроблено спробу 

імплементації європейських стандартів доступу до професії прокурорів шляхом 

здійснення сукупності процедур із добору кандидатів на посаду прокурора на основі 

аналізу й оцінки їхніх професійних, особистих якостей, ступеня їх відповідності 

вимогам, що визначені законом, та відбору найбільш підготовлених для виконання 

посадових обов’язків. Закон у цілому отримав схвальні відгуки від провідних 

європейських інституцій, які опікуються наданням допомоги Україні у проведенні 

правових реформ [103]. І такі відгуки дійсно справедливі, оскільки норми закону 

узгоджуються і з рекомендаціями, які містяться у документах органів РЄ.  

Водночас у європейських та міжнародних угодах відсутні положення, що 

регулюють стандарти, яких необхідно було б дотримуватись у процесі відбору 

прокурорів або які б стосувалися будь-якого початкового навчання, яке вони мають 

пройти перед призначенням. Проте практика Європейського суду з прав людини та 

різноманітні стандарти «м’якого» права містять певні важливі вказівки щодо 
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якостей та компетенцій, якими повинні володіти прокурори, та які мають значення 

для порядку їхнього обрання та навчання [174, с. 6].  

Європейські стандарти завжди є рамковими, створюючи певну концептуальну 

стандартизовану модель [140, с. 85]. Їх дотримання не гарантує відсутності ризику, 

що конкретна національна модель буде недостатньо ефективною. Про те, що 

вітчизняна модель добору прокурорів не уникла такого ризику, свідчить, зокрема, та 

обставина, що невдовзі після початку своєї діяльності Комісія ініціювала 

законопроект щодо внесення змін до Закону [205]. Для вирішення проблемних 

питань спеціальної перевірки, як стадії добору кандидатів на посаду прокурора, 

Генеральною прокуратурою України підготовлено відповідний законопроект [207]. 

Також суттєві зауваження до існуючих процедур добору прокурорів висловлені 

експертами Ради Європи за результатами оцінки потреб Комісії [84].  

Серед вітчизняних науковців формування кадрового складу органів 

прокуратури України та досвід інших країн з цього приводу вивчали І. Козьяков, 

А. Лапкін, О. Литвак, І. Назаров, Ю. Полянський, О. Проневич та інші. Деякі 

порівняльні-правові дослідження проводились експертами Ради Європи на прикладі 

таких країн, як Болгарія, Нідерланди, Польща та Румунія [174]. Разом з тим наукові 

дослідження в умовах дії в Україні нового законодавства щодо доступу до професії 

прокурора ще не проводились.  

Певним чином це пояснюється тим, що процедура першого добору щойно 

завершена, тому зарано говорити про якість нових кадрів для прокуратури. Однак 

аналіз вже наявних емпіричних даних свідчить про суттєві проблеми, відтак, в 

якості відправної точки для оптимізації добору прокурорів, необхідним є 

формування теоретичного уявлення про ефективну юридичну конструкцію системи 

добору прокурорів в Україні з урахуванням зарубіжного досвіду та особливостей 

національної правової системи. Для досягнення цієї мети мають бути виявлені та 

сформульовані основні недоліки діючої системи добору.  

У липні 2017 року Комісія оголосила перший добір 300 кандидатів на посади 

прокурорів місцевих прокуратур. Прийом документів довелося продовжити через 

низьку кількість кандидатів. Після перевірки поданих документів 593 особи були 
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допущені до складання кваліфікаційного іспиту. При цьому всі етапи іспиту склали 

438 осіб. Таким чином, фактично конкурс на одне місце склав 1,46 осіб. Вже 

простежується негативна тенденція, оскільки в червні 2018 року після оголошення 

добору 350 кандидатів, прийом документів довелося знов продовжити. Після 

перевірки поданих документів до складання кваліфікаційного іспиту допущено 526 

осіб, склали всі етапи іспиту – 418 (1,19 осіб на місце). Для порівняння: до добору в 

2017 році на 600 посад місцевих суддів допущено 4939 кандидатів (8,2 особи на 

місце) [248]; на 455 вакантних посад у територіальних управліннях Державного 

бюро розслідуваньу червні 2018 року претендувало 2400 осіб (5,3 особи на 

місце) [241].  

Наявні статистичні дані не дають підстав для пояснення викладеної ситуації 

непривабливістю роботи в прокуратурі або наявністю більш привабливих для 

юристів пропозицій на ринку праці.  

Так, в органах прокуратури України станом на травень 2018 року згідно зі 

штатним розписом налічувалося 10504 посади прокурорів та слідчих (не 

враховуючи військових прокурорів і слідчих та прокурорів Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури, добір яких Комісія не проводить). З них – 432 

вакантні посади. Постійно вакантні – 210, тобто лише 2 % від загальної кількості 

посад. Останні призначення за конкурсом до місцевих прокуратур мали місце ще на 

початку 2017 року, середній показник плинності кадрів у 2017–2018 роках склав 190 

осіб. Очевидно, що прокурори в переважній більшості не вважають привабливішими 

інші юридичні професії.  

Ситуація на ринку праці в Україні також жодним чином не свідчить на 

користь того, що юристи знаходять кращу роботу, ніж пропонує прокуратура. Згідно 

з проведеними дослідженнями щодо зареєстрованих у державній службі зайнятості 

осіб за правничим напрямком, майже на 3000 безробітних юристів на ринку праці 

пропонується лише 207 вакансій. Тобто 14 претендентів (!) на одну вакансію [7, 

с. 11]. Водночас в Україні рекордна кількість вищих навчальних закладів, які 

здійснюють підготовку юристів, – понад 200 [102, с. 24].  
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За результатами проведеного Комісією кваліфікаційного іспиту та спеціальної 

перевірки до резерву на заміщення вакантних посад прокурорів та проходження 

спеціальної підготовки в квітні 2018 року Національною академією прокуратури 

України зараховано 308 осіб [85], проте в квітні 2019 року завершили підготовку 

лише 248 слухачів, інших відраховано за власним бажанням або через пропуски 

занять. При цьому загальна кількість вакансій у місцевих прокуратурах, яка їм може 

бути запропонована, складає понад 500 [232].  

Нами проведено анонімне опитування слухачів, які проходили спецпідготовку 

(охоплено 202 особи). Наведемо деякі результати: співвідношення чоловіки/жінки – 

3 до 2; старше 30 років – 53,5 %; вищу юридичну освіту до 2010 року здобули 51 %; 

стаж роботи в галузі права понад 10 років – 24,3 %, понад 5 років – 32,2 %, понад 2 

роки – 43,6 %; мають стаж роботи прокурором або суддею – 33,2 %, з них від 5 до 10 

років – 16,4 %, понад 10 років – 20,9 %; мали роботу до участі в доборі – 77,2 %, з 

них 48,6 % – у державних установах, зокрема, в правоохоронних органах – 20 %; 

основна маса кандидатів дізналась про добір із сайту Комісії – 57,4 %, вважають 

інформаційне забезпечення добору достатнім – 87,1 %; причинами участі в доборі 

називають бажання побудови прокурорської кар’єри та престиж професії відповідно 

58,4 та 43,1 %, більш прозору та справедливу процедуру добору, ніж в інших 

професіях – 14,4 %; оцінювання результатів складеного кваліфікаційного іспиту 

вважають цілком об’єктивним 71,8 %; причинами припинення участі у доборі 

іншими кандидатами називають річну тривалість спеціальної підготовки – 75 %; 

низьку стипендію – 71,3 %; невключення часу спецпідготовки до стажу роботи в 

галузі права – 60,9 %, незбереження на час спецпідготовки попереднього місця 

роботи – 34,7 %, працевлаштування в інші органи – 26,7 %, низький бал за 

кваліфікаційним іспитом – 7,4 %; бажають здати кваліфікаційний іспит після 

завершення спецпідготовки для покращення свого рейтингу лише 39,6 %, а 10,4 % 

респондентів їх рейтинг не влаштовує, проти вони не бажають ще раз складати 

іспит; під час участі в конкурсах на вакантні посади в місцевих прокуратурах 85,1 % 

бажали б працювати в регіоні, де проживають, а 68,8 % – у межах обласного центру.  
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У першу чергу, звертає на себе увагу велика кількість кандидатів на посаду 

прокурора, які мають значно більший стаж роботи в галузі права, ніж передбачають 

мінімальні кваліфікаційні вимоги. І це часто колишні прокурори. 

Недиференційований підхід до кандидатів, на наш погляд, суттєво знижує кількість 

юристів, насамперед «поза системи прокуратури», які б могли взяти участь у доборі, 

проте не потребують та не бажають проходити настільки тривалу спеціальну 

підготовку.  

У зарубіжних країнах такий підхід не застосовується. Наприклад, у Бельгії, 

щоб стати магістратом, у тому числі прокурором, є три варіанти: 1. Молоді юристи 

повинні мати в сукупності два роки юридичного стажу, який отриманий за період не 

більше останніх 4-х років. Вони подають заявку на судову практику, складають 

вступний іспит, який дає доступ до судової інтернатури (дворічне стажування), у 

разі успішного завершення якої директор Інституту судової підготовки видає 

сертифікат, який дозволяє подати заявку на магістрата. 2. Більш досвідчені юристи з 

не менш ніж з 4-річним стажем, проходять експертизу професійних здібностей. 

Виданий їм сертифікат чинний 7 років та дозволяє одразу подати заявку на посаду 

магістрата. 3. Ще більш досвідчені юристи складають усний іспит. Їх сертифікат 

чинний 3 роки й також одразу дозволяє подати заявку на мігістрата. Випускні іспити 

з інтернатури, експертизи та усні іспити організовуються Французькою або 

Голанською комісіями з призначень та підвищень Вищої ради юстиції [153].  

У Молдові особа, яка не закінчувала курси початкової підготовки в 

Національному інституті юстиції, може претендувати на посаду прокурора, якщо 

має 5-річний досвід роботи на посадах прокурора або судді, консультанта 

прокурора, адвоката та інших посадах. У будь-якому разі для всіх категорій 

претендентів є обов’язковим складання випускних іспитів спеціальній комісії в 

Національному інституті юстиції [58]. У Болгарії прокурором районної прокуратури 

може бути призначено молодшого прокурора, який має щонайменше стаж роботи на 

зазначеній посаді 2 роки 9 місяців. Крім того, на цю посаду може бути призначено 

особу, яка має не менше 8 років стажу роботи в галузі права. Обидві категорії 

кандидатів складають письмові та усні іспити конкурсній комісії, сформованій 
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Вищою судовою радою [57]. В Україні вимога щодо річної спеціальної підготовки 

як етапу добору існує щодо суддів, проте й тут тривалість підготовки залежить від 

певних вимог щодо досвіду роботи – ті кандидати, які мають стаж роботи 

помічником судді не менше трьох років, проходять спецпідготовку тривалістю лише 

три місяці [181].  

Вимога щодо вищої юридичної освіти рівня магістра та практичного досвіду 

роботи в галузі права до призначення на посаду прокурора є загальнопоширеною в 

європейській практиці. Її дотримання забезпечується наявністю альтернативної 

можливості здобути такий досвід на певних посадах у прокуратурі або необхідністю 

пройти стажування у прокуратурі (працювати певний випробувальний термін на 

посаді з меншим обсягом відповідальності). Вітчизняна модель добору прокурорів 

виключає обидва способи.  

Модель, яка дозволяє якнайрізноплановіше врахувати досвід кандидатів, 

застосовується в Швеції. Подання заявки на вакансії здійснюється через спеціальну 

сторінку в Інтернеті під назвою «Кар’єра», через яку добираються й інші державні 

службовці. Кадрові підрозділи прокуратури вивчають резюме кандидатів з точки 

зору наявності освіти та досвіду, та у разі зацікавленості у кандидаті пропонують 

йому пройти три тести в Інтернеті: тест на особисті якості та два тести на 

продуктивність. За результатами тестів обирають кандидатів для наступного етапу 

добору – складання іспитів, подальших тестів та співбесіди. Упродовж перших років 

роботи всі прокурори проходять базову підготовку, основна програма якої включає 

як теорію, так і практику [155].  

Проте найбільш поширеною моделлю є можливість працевлаштування до 

органів прокуратури для здобуття практичного досвіду перед призначенням 

«повноправним» прокурором.  

У Швеції можливе працевлаштування в якості помічника прокурора на строк 2 

роки, впродовж яких здійснюється безперервне практичне навчання, після чого 

проходить оцінювання такого працівника та можливе його призначення 

прокурором. У Чехії передбачено стажування в прокуратурі для кандидатів на 

посаду прокурора строком 36 місяців, яке відбувається на підставі трудового 
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договору. Стажер уповноважений виконувати нескладні дії прокурора під 

керівництвом останнього. У кримінальному провадженні прокурор може доручити 

стажеру представляти його під час окремих слідчих дій, а в суді – тільки якщо 

справа розглядається на рівні районного суду. Після завершення стажування 

кандидат має скласти усно та письмово заключний іспит екзаменаційній комісії з 5 

осіб. Навчання стажерів упродовж стажування відбувається також у Судовій 

академії [59]. У Молдові консультанти прокурорів є державними службовцями та 

виконують повноваження, визначені Кримінальним процесуальним кодексом [58].  

У законодавстві переважної більшості країн-членів Ради Європи містяться 

схожі інститути: це молодші прокурори в Болгарії, Румунії, Франції, помічник-

прокурор та ад’юнкт-прокурор у Нідерландах, помічник прокурора в Польщі, 

стажист прокурора в Грузії, референт у прокуратурі Німеччини тощо. Аналогічні за 

своєю правовою природою посади наявні і у вітчизняній системі правосуддя та 

відіграють значну роль у формуванні суддівського та адвокатського корпусу. Це 

помічники суддів та помічники адвокатів.  

Спільною ознакою більшості моделей добору є наявність вимоги про 

складання уніфікованого іспиту для всіх аплікантів. Крім того, навіть після 

складання іспитів, як умови початку спеціального навчання, стажування, або 

впродовж них, на завершення цих етапів є обов’язковим основний кінцевий іспит, за 

результатами якого визначається подальша можливість для участі в конкурсах на 

вакантні посади. Ці елементи правового механізму доступу до професії прокурора в 

Україні відсутні: іспити не уніфіковані або взагалі не вимагаються для першого 

призначення на певні посади прокурорів, а також не є етапом добору, одразу після 

завершення якого кандидат на посаду прокурора може бути працевлаштований.  

Для призначення прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

проводиться окремий конкурс, а з вимог Закону до прокурорів Генеральної 

прокуратури України (якими є прокурори САП) щодо наявності 5-річного стажу 

роботи в галузі права зроблено виняток. Законом не створено органи для добору 

військових прокурорів, хоча Конституцією України (ст. 131) встановлено відповідну 

вимогу. Від них не вимагається складання будь-яких іспитів перед призначенням. 
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Спеціалізовані прокурори спеціальну підготовку будь-якої тривалості не проходять. 

Кваліфікаційний іспит кандидатами на посади прокурорів місцевої прокуратури 

складається, а їх місце в рейтингу на заміщення вакантних посад визначається до 

початку спеціальної підготовки, що суттєво знижує як мотивацію у проходженні 

кандидатами такої підготовки, так і її ефективність, оскільки результати спеціальної 

підготовки не мають ніякого впливу на місце кандидата у рейтингу. Водночас 

кандидати на посаду судді місцевого суду складають кваліфікаційний іспит після 

завершення спеціальної підготовки. Крім того, за проєктом Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» [204] стажування передує допуску до 

кваліфікаційного іспиту на відміну від чинного закону з такою ж назвою [62].  

Наступною спільною ознакою більшості європейських моделей є так званий 

«компетентісний» підхід у доборі прокурорів.  

У Законі України «Про вищу освіту» наводиться наступна дефініція 

компетентності – це динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-

етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну 

та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої 

освіти [64].  

Типовий профіль професійної компетентності посади прокурора місцевої 

прокуратури – це комплексна характеристика посади, що містить визначення змісту 

виконуваної за посадою роботи та перелік спеціальних знань, умінь і навичок, 

необхідних прокуророві для виконання ним посадових обов’язків. Разом із тим саме 

з типовим профілем має бути пов’язаний рівень функціонально-посадової 

компетентності кандидата на посаду прокурора – характеристика особи, що 

визначається її освітньо-кваліфікаційним рівнем, досвідом роботи та рівнем 

володіння спеціальними знаннями, уміннями й навичками, якими забезпечується її 

здатність виконувати службові обов’язки прокурора [99, с. 41].  

Такий підхід у законодавстві України не передбачений на відміну від 

законодавства інших європейських країн. Більше того, чинний Закон не передбачає 

повноважень Комісії перевіряти морально-психологічні якості кандидатів на посаду 
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прокурора, хоча, наприклад, щодо кандидатів на посаду судді така вимога міститься. 

У новій редакції Положення про порядок складання кандидатами на посаду 

прокурора кваліфікаційного іспиту та методику його оцінювання [170] визначено, 

що завданням іспиту є виявлення осіб з достатнім для кандидата на посаду 

прокурора рівнем знань, здібностей та практичних навичок, визначених рішенням 

Комісії у профілі посади прокурора місцевої прокуратури. Проте, на нашу думку, 

така норма є намаганням паліативного розв’язання частини проблеми, яким не 

можна замінити необхідність законодавчого врегулювання, оскільки Законом 

повноважень Комісії з визначення профілю посад в іншому державному органі 

(прокуратурі) не передбачено, а також це не знімає необхідності зворотного зв’язку 

з Комісією від органів прокуратури.  

У землі Північний Рейн-Вестфалія Федеративної Республіки Німеччина 

відповідно до Законів цього суб’єкта Федерації про суддів та про чиновників 

міністерство юстиції затверджує профілі вимог до посад суддів і прокурорів, де 

описуються знання, здібності, властивості та види поведінок, які судді або 

прокурори повинні показувати для того, щоб обійняти посаду. Профілі посад 

належать до основоположних інструментів відбору персоналу. Вони слугують 

наближенню до ідеалу правильного і справедливого прийняття рішень стосовно 

персоналу та застосовуються не тільки при доборі, а й при проведенні подальших 

регулярних оцінок. Вони пропонують тим, хто приймає кадрові рішення, важливі 

відправні пункти та орієнтири, а тим, хто є кандидатом – орієнтир для досягнення 

відповідного рівня. На профілі вимог орієнтуються не тільки рішення щодо 

персоналу, а й планування кар’єри [80].  

Аналогічні норми наявні в законодавстві інших земель Німеччини, країн 

Прибалтики, Австрії, Чехії тощо.  

Компетентісна характеристика посади прокурора місцевої прокуратури та 

враховані законодавцем недоліки чинної моделі добору прокурорів мають бути 

основою для розробки та затвердження Комісією Положення про порядок розгляду 

питань та підготовки матеріалів щодо проведення добору кандидатів на вакантну 

(тимчасово вакантну) посаду прокурора місцевої прокуратури [169], Положення про 
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порядок складання кандидатами на посаду прокурора кваліфікаційного іспиту та 

методики його оцінювання [170], Порядку проходження кандидатами на посаду 

прокурора спеціальної підготовки та методики її оцінювання [180], Навчального 

плану спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора [141] та інших 

нормативно-правових документів, які Комісія має приймати в межах своєї 

компетенції для забезпечення добору прокурорів.  

Відомості компетентісної характеристики посади прокурора місцевої 

прокуратури для Комісії та Національної академії прокуратури України мають 

виступати в ролі «замовлення» від органів прокуратури щодо тих знань, вмінь, 

практичних навичок тощо, якими повинні володіти нові прокурори в сучасних 

умовах роботи.  

Підсумовуючи, зазначимо, що хоча в країна-членах Ради Європи застосовують 

різне законодавче врегулювання системи добору прокурорів, проте більшості з них 

притаманні деякі спільні ознаки, які відсутні у вітчизняній системі добору, що 

суттєво знижує її ефективність, а саме: 

1. Недиференційований підхід до кандидатів на посаду прокурора залежно від 

досвіду (стажу) роботи в галузі права при визначенні тривалості спеціальної 

підготовки – з одного боку, та нерівні умови доступу до професії прокурора при 

призначенні на посади в місцевих та спеціалізованих прокуратурах – з іншого. 

2. Відсутність можливості здобуття відповідного досвіду (стажу) роботи в 

галузі права, який необхідний як обов’язкова кваліфікаційна вимога для 

призначення прокурором місцевої прокуратури, безпосередньо в органах 

прокуратури.  

3. Складання кваліфікаційного іспиту кандидатами на посади прокурорів 

місцевої прокуратури та визначення їх місця в рейтингу на заміщення вакантних 

посад до початку спеціальної підготовки, а не після її завершення. 

4. Відсутність норм у законодавстві, якими впроваджується «компетентісний» 

підхід до відбору прокурорів, визначаються органи, які мають розробляти та 

затверджувати профілі посад прокурорів, зокрема, профіль посади прокурора 

місцевої прокуратури як основи, по-перше, для формування взаємних очікувань між 
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кандидатом на вакансію та майбутнім працедавцем – органами прокуратури, а також 

розуміння потреб останніх з боку органів, які забезпечують діяльність прокуратури, 

а по-друге, для розробки програми кваліфікаційного іспиту, плану та програми 

спеціальної підготовки та відповідних методик оцінювання [113, с. 17].  

Крім того, добір прокурорів в Україні має ще низку законодавчих недоліків 

через неврахування вже наявного досвіду добору суддів в Україні:  

1. Відсутність гарантій збереження на час спецпідготовки попереднього 

робочого місця кандидата та невключення періоду її проходження до стажу роботи в 

галузі права;  

2. Відсутність відповідальності кандидатів на посаду прокурора за 

переривання спецпідготовки та невзяття участі у конкурсах на заміщення вакантних 

посад до завершення строків дії кваліфікаційного іспиту без поважних причин;  

3. Законодавча невизначеність особливостей процедури спеціальної перевірки 

кандидатів на посаду прокурора.  

Безперечно до факторів зниження ефективності добору прокурорів слід 

віднести такі обставини організаційно-правового та фінансового характеру, які 

виходять за межі законодавчої моделі добору, а саме: якість підготовки юристів за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра та відсутність наступності між вищою 

юридичною освітою та майбутньою професією прокурора; інформаційне 

забезпечення добору та популяризації прокурорської професії, формування 

впевненості кандидатів у прозорості та справедливості процедур добору та 

побудови кар’єри прокурора; рівень стипендій; якість програми спецпідготовки 

кандидатів та контролю за її виконанням; відсутність механізмів мотивації 

кандидатів для працевлаштування у віддалені від обласного центру місцеві 

прокуратури тощо.  

Порушене нами питання щодо впровадження компетентісного підходу 

стосується не тільки добору, а також змін у всій кадровій роботі в органах 

прокуратури. Логічним наслідком такого підходу є оцінювання роботи прокурорів 

за прозорими та об’єктивними механізмами, що є вкрай необхідним як для 
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підвищення ефективності роботи прокурорів та прокуратури, так і розподілу 

ресурсів усередині системи прокуратури.  

Створення відповідно до закону органів з оцінювання прокурорів є 

обов’язковим згідно зі ст. 131 Конституції. Досі цю вимогу не виконано.  

Оцінювання працівників має багато завдань. Найпоширенішим є класифікація 

цілей оцінки, розроблена відомим фахівцем у галузі розвитку людських ресурсів 

Дугласом Мак-Грегором. Основними завданнями оцінки персоналу є: 

адміністративна, яка полягає в прийнятті кадрових рішень на об’єктивній і 

регулярній основі (розміщення кадрів, їх переміщення та оплата праці); 

інформативна – забезпечення керівників необхідними даними про кількісний та 

якісний склад персоналу; мотиваційна – орієнтація працівників на покращення 

трудової діяльності в потрібному для організації напрямку [35].  

До введення в дію чинного Закону в органах прокуратури існувала процедура 

атестації, під час якої здійснювалась оцінка прокурорів. Однак, слід погодитись з           

І. Озерським, що порядок проведення атестації і, зокрема, її правові наслідки не 

можуть забезпечити незалежність прокурора [147].  

Такий висновок ґрунтується на тому, що в контексті реформування 

прокуратури відповідно до європейських стандартів держави мають уживати заходів 

для того, щоб призначення, просування по службі й зміна прокурорів здійснювалися 

за точними процедурами, які виключають будь-яку дискримінацію [217]. Разом з 

тим під час атестації не існувало гарантій від дискримінації з боку керівників 

прокуратури щодо підлеглих прокурорів, вона не сприяла стимулюванню 

прокурорів до самовдосконалення.  

Формування системи оцінювання прокурорів відповідає зобов’язанням 

України щодо реформування прокуратури відповідно до європейських стандартів. У 

звіті за результатами 4-го раунду оцінювання щодо запобігання корупції серед 

народних депутатів, суддів та прокурорів Групи держав проти корупції (GRECO) 

[83], зазначено необхідність «запровадження у законодавчому порядку регулярної 

оцінки виконання службових обов’язків прокурорів в органах прокуратури 

(включаючи органи прокурорського самоврядування) на основі заздалегідь 
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встановлених і об’єктивних критеріїв, забезпечуючи при цьому, що прокурори 

матимуть достатні можливості для участі в процесі оцінювання. Створення 

формальних механізмів оцінки виконання службових обов’язків не тільки 

забезпечить можливість проведення належного моніторингу та оцінки роботи 

прокурорів, але й сприятиме створенню більш об’єктивного та прозорого механізму 

просування по службі, вільного від будь-яких неналежних впливів. У контексті 

України це є особливо важливим, зважаючи на часті звинувачення у політичному 

втручанні та низький рівень довіри громадян до органів прокуратури» (п. 228).  

До основних документів, в яких містяться європейські стандарти оцінювання 

прокурорів, слід віднести наступні: Рекомендація Rес(2000)19 Комітету міністрів 

державам-членам про роль служби державного обвинувачення в системі 

кримінальної юстиції [217]; Стандарти професійної відповідальності та положення 

про основні обов’язки та права прокурорів, затверджені Міжнародною асоціацією 

прокурорів 23 квітня 1999 року [249]; Висновок КРЄП № 7 (2012) про управління 

ресурсами органів прокуратури від 11 грудня 2012 року [23]; Висновок КРЄП № 9 

(2014) щодо європейських норм та принципів, що стосуються прокурорів, від 17 

грудня 2014 року [24]; Висновок КРЄП № 11 (2016) щодо якості та ефективності 

діяльності прокуратури, у тому числі у процесі протидії тероризму та серйозній і 

організованій злочинності від 18 листопада 2016 року [21]; Висновок КРЄП № 13 

(2018) щодо незалежності, підзвітності та етики прокурорів від 23 листопада 2018 

року [27] та інші.  

Крім того, експертами, які залучені РЄ для надання допомоги Україні зі 

створення національної системи оцінювання прокурорів, надано низку конкретних 

рекомендацій щодо створення в Україні системи оцінювання прокурорів [137], які 

мали бути враховані робочою групою ГПУ, утвореною для розробки системи 

оцінювання прокурорів. Неврахування належним чином цих рекомендацій у 

подальшому потягло критичні зауваження з боку експертів РЄ щодо розробленого 

вказаною робочою групою проєкту закону про внесення змін до Закону щодо 

оцінювання прокурорів [53]. Щодо оцінювання прокурорів також цінні зауваження 

містяться у Висновку Генерального директорату з прав людини і верховенства права 
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РЄ щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)» (в частині удосконалення діяльності Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії прокурорів)» [20]. Окрім цього законопроєкту [205], наразі 

інших документів з питань створення системи оцінювання прокурорів до 

парламенту не вносилось, незважаючи на те, що звіт про виконання вищевказаних 

рекомендацій GRECO наша держава повинна була подати ще до кінця 2018 року. 

Діяльність робочої групи ГПУ досі триває. 

Узагальнюючи положення вищенаведених документів, слід констатувати 

відсутність загальних європейських стандартів утворення органів та установ з 

оцінювання прокурорів, проте можна виокремити основні характеристики системи 

оцінювання прокурорів, яким вона повинна відповідати з огляду на досвід держав-

членів РЄ та вищевказані рекомендації. 

Отже, основною метою оцінювання прокурора є підвищення кваліфікації, 

продуктивності та професіоналізму прокурорів, а також надання зворотного зв’язку. 

Відтак вона є формою оцінювання потреб для визначення навчальних цілей та сфер, 

що потребують вдосконалення. Крім того, таке оцінювання є основою для 

прийняття рішень про кар’єрне зростання прокурорів.  

Європейські стандарти не виключають можливості звільнення прокурора 

після отримання ним остаточної негативної оцінки з висновком, що він не 

задовольняє вимогам, які висуваються до нього згідно із займаною посадою. Проте, 

слід якомога точніше регулювати можливість такого звільнення, щоб ця можливість 

не відкрила шлях для неправомірного втручання та упередженості (наприклад, 

можливе надання прокурору певного строку для усунення недоліків з наступним 

проведенням повторної оцінки). Необхідно ретельно визначити обставини, за яких 

можливим є таке звільнення, та орган, який буде уповноважений на прийняття 

такого рішення. 

 Для формування системи критеріїв оцінювання прокурора висуваються 

наступні загальні вимоги: 1) стандартизованість, об’єктивність та ґрунтування на 

принципах заслуг та прозорості з належним урахуванням автономії прокурорів; 2) 
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повинні містити методологію для ретельного та поглибленого оцінювання 

кваліфікації, доброчесності та ефективності прокурорів; 3) джерела інформації 

повинні бути надійними; 4) справи для оцінювання визначаються шляхом 

випадкового вибору; 5) надання можливості прокуророві, щодо якого здійснюється 

оцінювання, надати самооцінку, зокрема приклади якісно виконаної ним роботи 

(особливо у випадку, якщо інформація є підставою для негативної оцінки); 6) в 

оцінюванні індивідуальних професійних навичок має відігравати роль регулярне 

відвідання занять як для підвищення кваліфікації, так і для вивчення етичних норм; 

7) кількісні показники не повинні бути єдиними застосовуваними критеріями для 

оцінювання ефективності роботи прокурора [115, с. 36].  

На відсутність у прокуратурі для призначення на адміністративні та інші 

посади нормативно-правової бази, якою визначаються профіль професійної 

ефективності прокурора та рівень професійної компетентності прокурора, також 

неодноразово звертають увагу європейські експерти [84]. Від вироблених та 

затверджених профілів посад та рівнів професійної компетенції прокурора мають 

залежати критерії оцінювання, які в такому світлі виступають як засіб співставлення 

відповідності прокурора певному стандарту.  

Оцінювання прокурорів має бути основою для визначення практичних потреб 

і напрямків підвищення кваліфікації прокурорів. Відповідна інформація має 

впливати не тільки на навчальні плани НАПУ, а і бути визначною при виконанні 

керівниками органів прокуратури свого обов’язку щодо підвищення кваліфікації 

прокурорів відповідної прокуратури.  

Необхідно звернути увагу на вже наявний в Україні досвід оцінювання суддів 

згідно з чинним Законом про судоустрій. У ньому докладно визначено всі основні 

елементи системи оцінювання суддів: завдання та підстави; суб’єкти та об’єкти; 

види оцінювання; загальні критерії; загальні вимоги щодо процедури та її етапи; 

джерела отримання інформації; наслідки оцінювання; контроль за прозорістю та 

можливість оскарження результатів.  

Доцільним є впровадження досьє прокурора, в якому накопичується 

інформація про основні аспекти професійної діяльності, кваліфікації, доброчесності 
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та етики прокурора. Це дозволить створити на якісно новій основі інформаційне 

джерело про кар’єру прокурора, оскільки існуюча практика ведення особових справ 

прокурорів є архаїчною. Збір необхідної для оцінювання прокурорів інформації не 

повинен тягнути за собою додаткове навантаження на такого прокурора або на 

підрозділи прокуратури щодо надання статистичних показників діяльності, які не 

передбачені в офіційній звітності.  

Підсумовуючи викладений матеріал, вважаємо за можливе сформулювати 

наше бачення засад побудови системи оцінювання прокурорів в Україні як системи 

відповідних правових норм, що включає в себе не тільки норми, якими створюються 

відповідні органи та визначається їх призначення та компетенція (інституціональні 

елементи), а й норми, якими визначається порядок діяльності цих органів 

(процедурні елементи): 

1. Основні елементи системи оцінювання прокурорів повинні бути 

врегульовані законом: порядок створення органів для оцінювання, їх повноваження, 

загальні критерії оцінювання та джерела інформації про діяльність прокурора, мета, 

підстави, процедура та наслідки оцінювання, контроль за прозорістю та оскарження 

результатів.  

2. Метою оцінювання прокурорів є встановлення якості роботи на займаній 

посаді, виявлення індивідуальних потреб прокурора щодо вдосконалення, 

стимулювання його до підтримання кваліфікації на належному рівні та 

професійного зростання. Результати оцінювання прокурора враховуються при 

прийнятті рішень про його призначення на адміністративні посади, переведення на 

вакантні посади у вищу за рівнем прокуратуру, а також при вирішенні інших 

питань, пов’язаних з проходженням служби.  

3. Визначення профілю та рівня професійної компетентності щодо кожної 

посади в прокуратурі та їх нормативне закріплення.  

4. Оцінювання прокурорів має здійснюватися окремим органом, автономним 

як щодо керівництва органів прокуратури, так і щодо органів прокурорського 

самоврядування, більшість в якому складають прокурори, проте є представництво 
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авторитетних юристів з-поза системи прокуратури. Це може бути комісія з 

оцінювання прокурорів.  

5. Формування як зазначеного органу, так і підзаконної нормативної бази для 

його діяльності здійснюється через прокурорське самоврядування. 

6. Комісії з оцінювання формуються в кожній регіональній прокуратурі та 

оцінюють прокурорів регіональної та відповідних місцевих прокуратур. У ГПУ 

комісія з оцінювання прокурорів оцінює прокурорів ГПУ (крім Генерального 

прокурора), а також керівників регіональних прокуратур, їх заступників та 

керівників місцевих прокуратур.  

7. Прокурор проходить чергове оцінювання один раз на чотири роки. 

Позачергове оцінювання прокурора може бути проведено тільки за його заявою у 

разі вирішення питання про кар’єрне просування або на підставі рішення Комісії, 

яке приймається в межах дисциплінарного провадження. 

8. Одним з основних обов’язків комісій з оцінювання прокурорів є визначення 

практичних потреб та напрямків для підвищення кваліфікації прокурорів, доведення 

їх до керівників органів прокуратури та НАПУ. 

9. Критерії оцінювання прокурорів, у тому числі прокурорів, які обіймають 

адміністративні посади, узгоджуються Генеральним прокурором з Комісією або 

Радою прокурорів України (якщо призначення на відповідні посади здійснюється за 

рекомендацією Ради) та повинні бути засновані на об’єктивних кількісних та 

якісних показниках у роботі прокурора, даних про компетентність прокурора, 

дотримання ним правил прокурорської етики та вимог законодавства щодо 

доброчесності.  

10. Запровадження на законодавчому рівні інституту досьє прокурора. 

11. Інформаційне забезпечення оцінювання прокурорів здійснюється з 

наступних джерел: кількісно-якісні показники в роботі за визначеними критеріями 

оцінювання та дані щодо дотримання етики та доброчесності (основою є досьє 

прокурора, статистична та інша звітність), оцінка роботи прокурора його 

керівником, самооцінка прокурора. 
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12. Основні вимоги до критеріїв оцінювання: ґрунтуються на затверджених у 

встановленому порядку для відповідної посади прокурора профілі та рівні 

професійної компетентності; визначаються та оприлюднюються завчасно; в основі 

побудови кількісно-якісних критеріїв перебуває вивчення конкретних справ 

прокурора, відібраних за випадковим принципом; повинні містити методологію 

оцінки конкретних цифрових показників роботи, зокрема їх співставлення з іншими 

показниками, для визначення ефективності; виключати застосування цифрових 

показників, які не передбачені заздалегідь затвердженою звітністю.  

13. Результати оцінювання не повинні впливати на рівень оплати праці 

прокурора та не можуть бути підставою для його притягнення до дисциплінарної 

відповідальності. 

14. Результатом негативного оцінювання може бути звільнення прокурора у 

передбачених законом випадках: наприклад, якщо судове рішення, яким відхилено 

скаргу на рішення Комісії про підтвердження негативного оцінювання прокурора, 

набрало законної сили або таку скаргу не було подано у визначений законом строк.  

15. Результати оцінювання прокурорів не передбачають виставлення балів. 

Негативне оцінювання може мати наслідком покладення на прокурора обов’язку 

проходження курсу підвищення кваліфікації з проведенням повторного оцінювання 

за результатами певного періоду роботи після завершення такого курсу.  

16. Нормативна визначеність процедурних питань оцінювання: відкрите 

проведення засідань комісій з оцінювання та порядок оприлюднення їх рішень; 

надання прокурору до засідання комісії з оцінювання можливості ознайомитись в 

повному обсязі з зібраною щодо нього інформацією, заявити відводи членам комісії, 

бути присутнім на засіданні тощо.  

17. Скарги про незгоду з рішенням комісії з оцінювання подаються 

прокурором до Комісії, яка розглядає їх на своєму засіданні з дотриманням 

процесуальних гарантій щодо завчасності повідомлень та змагальності процедури 

розгляду. Рішення за результатами розгляду такої скарги можуть бути оскаржені до 

Верховного Суду.  
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На підставі цих тез нами розроблено законопроєкт про внесення змін до 

Закону щодо оцінювання прокурорів, який згідно з рішенням Комісії [234] 

направлено до зазначеної робочої групи ГПУ для використання при розробці 

законопроєкту з урахуванням узагальнення пропозицій усіх зацікавлених сторін та 

для передачі суб’єктам законодавчої ініціативи. 

З темою оцінювання прокурорів тісно пов’язане виконання Комісією її 

повноважень з переведення прокурорів.  

Відповідно до ст. 38 Закону, прокурор може бути переведений за його згодою 

до іншого органу прокуратури, у тому числі вищого рівня, на вакантну або 

тимчасово вакантну посаду. Переведення до органу прокуратури вищого рівня 

здійснюється за результатами конкурсу, порядок проведення якого визначається 

Комісією. Конкурс має включати в себе оцінку професійного рівня, досвіду, 

морально-ділових якостей прокурора та перевірку його готовності до здійснення 

повноважень в іншому органі прокуратури, у тому числі вищого рівня.  

Отже, до компетенції Комісії входить не будь-яке переведення прокурора, а 

переведення, яке становить його кар’єрне зростання, оскільки передбачає обіймання 

посади прокурора в органі прокуратури вищого рівня. Проте, такий порядок 

здійснення службової кар’єри за Законом не розповсюджується на спеціалізованих 

прокурорів, про що вже неодноразово зазначалось. Ще одним винятком із 

загального порядку переведення до органу прокуратури вищого рівня є призначення 

на адміністративну посаду за рекомендацією Ради прокурорів України, яке 

надається для призначення на найбільш значущі адміністративні посади прокурорів 

від керівника місцевої прокуратури до заступників Генерального прокурора (ст. 39 

Закону).  

Проведення Комісією відповідних конкурсів на заміщення вакантних 

(тимчасово вакантних) посад пов’язане з таким її повноваженням, як ведення обліку 

даних про кількість посад прокурорів, у тому числі вакантних та тимчасово 

вакантних (ст. 77). Наділивши Комісію таким повноваженням, законодавець 

передбачив наступний механізм його реалізації: згідно зі ст. ст. 9, 11 та 13 Закону 

Генеральний прокурор, керівники регіональних та місцевих прокуратур повинні у 
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десятиденний строк з моменту вивільнення посади повідомляти Комісію про 

наявність вакантної або тимчасово вакантної посади у відповідному органі 

прокуратури. Як видно, механізму реалізації Комісією повноваження щодо ведення 

обліку даних про кількість посад прокурорів Законом взагалі не передбачено, а 

ведення обліку вакантних посад поставлено у залежність від повідомлень керівників 

органів прокуратури. Комісія лише затверджує форму такого повідомлення [236]. З 

урахуванням того, що інші переведення прокурорів, окрім як до органу прокуратури 

вищого рівня, залишаються в компетенції керівників прокуратури, Комісія одразу ж 

зіштовхнулась із перешкодами для заміщення вакантних посад на підставі конкурсу, 

оскільки від дати утворення вакансії до дати її заміщення за результатами конкурсу 

вона може бути заміщена шляхом інших переведень, чим нівелюється сама ідея 

щодо конкурсного заміщення посад прокурорів, яку намагався законодавець 

запровадити в Законі. Наразі Комісії вдалося підвищити ефективність її діяльності з 

організації конкурсного заміщення вакантних посад прокурорів, ініціювавши 

внесення змін всеукраїнською конференцією прокурорів до Положення, за якими 

після оголошення Комісією конкурсу на зайняття вакантних (тимчасово вакантних) 

посад, їх заміщення здійснюється тільки за результатами такого конкурсу (абз. 2 

п. 95), хоча очевидно, що це питання виходить за межі правовідносин, на які має 

розповсюджуватись дія цього нормативного акту. Питання має бути вирішено в 

Законі.  

Комісією затверджено Порядок проведення конкурсу на обіймання вакантної 

або тимчасово вакантної посади прокурора в порядку переведення до органу 

прокуратури вищого рівня (в новій редакції) [178]. Крім того, Комісією затверджено 

форму подання про призначення кандидата на посаду прокурора органу 

прокуратури, на обіймання вакантної або тимчасово вакантної посади в якому 

кандидат подав заяву [230] (необхідність у цьому виникла через невизначеність у 

Законі обов’язку уповноваженого керівника прокуратури призначити на посаду 

прокурора, відібраного на конкурсі).  

Прокурор, який виявив бажання взяти участь у конкурсі, подає Комісії заяву 

та мотиваційний лист. Відповідний конкурс включає такі етапи: тестування на 
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знання законодавства; проведення співбесіди. До проведення співбесіди секретаріат 

Комісії запитує наявну інформацію про кандидатів з Генеральної інспекції 

Генеральної прокуратури України.  

Отже, наразі інформацію про кандидата на вакантну посаду, за якою Комісія 

має оцінити його професійний рівень, досвід, морально-ділові якості та перевірити 

готовність до здійснення повноважень в органі прокуратури вищого рівня, Комісія 

отримує з двох джерел, основним з яких є сам кандидат. Наприклад, дані про 

стажування кандидатів в органах прокуратури вищого рівня, які мають важливе 

значення для з’ясування готовності до роботи в цьому органі, Комісія отримує під 

час співбесіди тільки від кандидатів та не може перевірити ані тривалість, ані 

результативність такого стажування.  

Очевидно, що обсяг отримуваної Комісією інформації обмежений та не 

дозволяє належним чином виявити справжню мотивацію, необхідні якості 

кандидатів при переведенні до органу прокуратури вищого рівня та найбільш 

достойних з них. Усвідомлюючи цю проблему, Комісія вживала деяких заходів для 

її вирішення. Зокрема, нею затверджено методику оцінки професійного рівня, 

досвіду, морально-ділових якостей та перевірки готовності до здійснення 

повноважень в органі прокуратури вищого рівня при співбесіді під час проведення 

конкурсу для обіймання вакантної або тимчасово вакантної посади прокурора [229]. 

Проте ефективність такої діяльності, крім удосконалення форм і методів її 

здійснення Комісією, безпосередньо залежність від створення системи оцінювання 

прокурорів. Саме результати оцінювання могли би стати для Комісії інформаційною 

основою для вирішення питань кар’єрного зростання прокурорів.  

У Законі компетенція Комісії щодо вирішення питань про звільнення 

прокурорів з підстав, не пов’язаних із притягненням до дисциплінарної 

відповідальності, міститься у ст. ст. 42, 54–57, 59–60, 62–63. Відповідні 

повноваження Комісії можна класифікувати за суб’єктами, до яких вона їх 

застосовує: 1. Генеральний прокурор, щодо звільнення якого містяться спеціальні 

норми у ст. ст. 42, 52, 54, 56, 57 Закону; 2. Усі інші прокурори.  
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У разі звільнення Генерального прокурора з адміністративної посади 

Президентом України або припинення його повноважень на адміністративній посаді 

внаслідок висловлення Верховною Радою України недовіри Генеральному 

прокурору, Президент України або Верховна Рада України відповідно отримують 

від Комісії висновок щодо виконання Генеральним прокурором професійних 

обов’язків (ч. 4 ст. 42). 

Генеральний прокурор звільняється з адміністративної посади Президентом 

України за згодою Верховної Ради України: 1) у зв’язку з поданням заяви про 

дострокове припинення повноважень на адміністративній посаді за власним 

бажанням; 2) на підставі подання Комісії або Вищої ради правосуддя; 3) у разі 

наявності заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір 

якої перевищує суму відповідних платежів за дванадцять місяців з дня пред’явлення 

виконавчого документа до примусового виконання (ч. 1 ст. 42). 

Повноваження Генерального прокурора на адміністративній посаді 

припиняються в разі: 1) висловлення Верховною Радою України недовіри 

Генеральному прокурору, що має наслідком його відставку з цієї адміністративної 

посади; 2) закінчення строку перебування на посаді Генерального прокурора (ч. 2 

ст. 42).  

Президент України видає указ про звільнення Генерального прокурора з посади 

на підставі та в межах подання Комісії чи Вищої ради правосуддя. Порядок розгляду 

питання та прийняття Верховною Радою України рішення про висловлення недовіри 

Генеральному прокурору встановлений ч. 4 ст. 42 Закону та Регламентом Верховної 

Ради України [77]. Повноваження Генерального прокурора припиняються з дня 

набрання чинності постановою Верховної Ради України (ст. 63).  

 Отже, отримання відповідного висновку Комісії Президентом України або 

Верховною Радою України не вимагається тільки у разі закінчення строку 

перебування на посаді Генерального прокурора, що цілком логічно, оскільки за 

ст. 131-1 Конституції України одна і та сама особа не може обіймати посаду 

Генерального прокурора два строки поспіль. У всіх інших випадах призначенням 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#n22
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17#n22
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такого висновку є прийняття обґрунтованого та об’єктивного рішення про 

звільнення Генерального прокурора або припинення його повноважень.  

Згідно з Положенням [168], рішенням Комісії визначається порядок 

підготовки висновку про виконання Генеральним прокурором своїх професійних 

обов’язків. Під час підготовки висновку Комісія пропонує Генеральному прокурору 

надати пояснення та документи, які він вважає необхідними (п. 144).  

Такий порядок Комісією затверджено 12 червня 2019 року [235] та в ньому 

враховані висловлені нами рекомендації [118]. 

Згідно з Регламентом Верховної Ради України, Президент України подає до 

Верховної Ради України письмове подання про надання згоди на звільнення з 

посади Генерального прокурора, яке розглядається в 10-денний строк. Питання про 

висловлення недовіри Генеральному прокуророві включається до порядку денного 

сесії Верховної Ради за пропозицією не менш як третини народних депутатів від 

конституційного складу Верховної Ради, підтриманою їхніми підписами, і за яку 

проголосувало більше половини народних депутатів від конституційного складу 

Верховної Ради (ст. ст. 212, 213) 

Таким чином, для видання указу про звільнення Генерального прокурора за 

наявності підстав для такого звільнення, але незалежно від їх виду, Президент 

України повинен: 1) отримати від Комісії висновок щодо виконання Генеральним 

прокурором професійних обов’язків; 2) направити письмове подання про надання 

згоди на звільнення до Верховної Ради України; 3) отримати відповідну згоду 

парламенту у формі постанови.  

Для відставки Генерального прокурора через висловлення недовіри Верховній 

Раді України необхідно: 1) включити у встановленому порядку питання про 

висловлення недовіри до порядку денного сесії; 2) отримати від Комісії висновок 

щодо виконання Генеральним прокурором професійних обов’язків; 3) прийняти 

постанову про висловлення недовіри більшістю голосів депутатів від 

конституційного складу Верховної Ради України.  

Якщо питання про звільнення вирішується на підставі подання Комісії про 

звільнення Генерального прокурора, відповідний висновок має готуватись Комісією 
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невідкладно після внесення відповідно подання Президентові. В інших випадках 

приводом для підготовки висновку має виступати відповідне звернення Президента 

України або Голови Верховної Ради України.  

Незважаючи на те, що висновок Комісії фактично носить інформаційно-

рекомендаційний характер, у процедурі звільнення або припинення повноважень 

Генерального прокурора необхідність його отримання згідно з вимогами Закону є 

обов’язковою, тому доцільно на рівні Закону також передбачити вимоги щодо 

строків його підготовки Комісією та основних критеріїв, за якими Комісія має 

оцінювати виконання Генеральним прокурором професійних обов’язків. Однак на 

сьогодні Комісії слід виходити з того, що відповідні строки можуть бути 

встановлені у зверненнях вищих посадових осіб держави та бути дуже стислими, а 

критерії Комісія має напрацювати самостійно в межах існуючої компетенції.  

Національним класифікатором України «Класифікатор професій» [145] 

визначені наступні поняття: 1. Робота – певні завдання та обов’язки, що виконані, 

виконуються чи повинні бути виконані однією особою; 2. Кваліфікація – здатність 

виконувати завдання та обов’язки відповідної роботи. У дипломі спеціаліста 

(молодшого спеціаліста) чи іншому документі про професійну підготовку 

кваліфікація визначається через назву професії (інженер-механік, економіст, токар, 

секретар-стенографіст тощо). 3. Професія – здатність виконувати подібні роботи, які 

вимагають від особи певної кваліфікації.  

Робота є статистичною одиницею, що класифікується відповідно до 

кваліфікації, необхідної для її виконання. Кваліфікація визначається рівнем освіти та 

спеціалізацією. Необхідний рівень освіти досягається завдяки реалізації освітніх, 

освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки і має в цілому 

відповідати колу та складності професійних завдань та обов’язків.  

Покажчиком професійних назв робіт за кодами професій визначено 

професійну назву роботи «Генеральний прокурор України» за кодом 1120.4. Тобто 

однією з назв робіт в органах прокуратури є робота Генерального прокурора, але не 

існує такої професії, тому видається очевидним, що Комісією під час складання 

висновку має надаватись оцінка виконання Генеральним прокурором його 
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службових обов’язків. При іншому трактуванні Комісія мала б надавати оцінку 

роботи Генерального прокурора як юриста, що є абсурдним, тим більше з огляду на 

те, що з Закону виключено кваліфікаційну вимогу до Генерального прокурора щодо 

наявності вищої юридичної освіти. Відповідні зміни з цього приводу мають бути 

внесені до Закону.  

Під час визначення поняття «службові обов’язки» необхідно керуватись 

висновком Великої Палати, викладеним у постанові у справі № 800/513/17 від 04 

вересня 2018 року [186], згідно з якою «службовими обов’язками працівника 

прокуратури слід вважати нормативно визначені вид та міру необхідної поведінки, 

котрі забезпечують реалізацію завдань, поставлених перед прокуратурою 

суспільством і державою, та повноважень, наданих для ефективного здійснення 

професійних функцій». 

Разом з тим Закон не містить не тільки критеріїв для оцінки виконання 

службових обов’язків Генеральним прокурором, у ньому також відсутні вказівки на 

те, з яких джерел Комісія має отримувати необхідну інформацію. На нашу думку, 

складаючи висновок, Комісії слід виходити з того, що в цій процедурі Закон не 

уповноважує Комісію на здійснення окремих перевірок, тому мають 

використовуватись наступні джерела інформації:  

1. Наявна в розпорядженні Комісії інформація, яка накопичується під час 

здійснення Комісією її повноважень: про плинність кадрів та вакантні посади в 

прокуратурі; щодо розгляду скарг на відмову у призначенні Генеральним 

прокурором прокурорів на адміністративні посади за рекомендацією Ради 

прокурорів України; щодо розгляду звернень Генерального прокурора про внесення 

Комісією подань про звільнення прокурорів з посад через підстави, передбачені 

Законом; щодо розгляду дисциплінарних скарг, поданих Генеральним прокурором; 

щодо розгляду дисциплінарних скарг, поданих щодо Генерального прокурора; щодо 

застосування Генеральним прокурором за рішеннями Комісії до прокурорів 

накладених дисциплінарних стягнень; щодо розгляду подань Комісії про 

призначення прокурорів на посади за результатами конкурсу; щодо інших питань, 
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які вирішувались за час каденції Генерального прокурора та стосуються компетенції 

Комісії.  

2. Відкриті джерела інформації: дані про звільнення призначених Генеральним 

прокурором прокурорів з адміністративних посад за рекомендацією Ради прокурорів 

України; про виконання Генеральним прокурором свого обов’язку особисто не 

менше одного разу на рік звітувати перед Верховною Радою України на пленарному 

засіданні про діяльність органів прокуратури шляхом надання узагальнених 

статистичних та аналітичних даних (ч. 2 ст. 6 Закону); про виконання Генеральним 

прокурором свого обов’язку, здійснюючи нагляд за додержанням законів органами, 

що проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, 

координувати діяльність правоохоронних органів у сфері протидії злочинності (ч. 2 

ст. 25 Закону); про затвердження актів з питань щодо внутрішньої організації 

діяльності органів прокуратури; затвердження загальних методичних рекомендацій 

для прокурорів з метою забезпечення однакового застосування норм законодавства 

України під час здійснення прокурорської діяльності (ст. 9 Закону); щодо 

відповідності наказів, рішень, дій та бездіяльності Генерального прокурора вимогам 

законодавства (за відомостями Єдиного державного реєстру судових рішень); 

рішення Ради прокурорів України [157] та інших органів, які прийняті в межах їх 

компетенції та стосуються виконання Генеральним прокурором його повноважень 

(щорічна доповідь Вищої ради правосуддя про стан забезпечення незалежності 

суддів в України [276] тощо), у тому числі відомості щодо державних нагород та 

інших заохочень тощо.  

3. Пояснення та документи, надані на запит Комісії Генеральним прокурором, 

щодо наведеної інформації, а також будь-які інші пояснення та документи, які 

Генеральний прокурор вважає за необхідне надати.  

Крім того, у висновку депутати Верховної Ради України та Президент України 

як суб’єкти законодавчої ініціативи мають бути поінформовані про наявні недоліки 

чинного Закону, які потягли суттєві проблеми у здійсненні Комісією її повноважень 

у правовідносинах з Генеральним прокурором, оскільки ці недоліки прямо пов’язані 

з можливістю Комісії скласти ґрунтовний висновок про виконання Генеральним 
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прокурором професійних обов’язків (докладно про такі недоліки – у наступному 

підрозділі). З огляду на те, що до висновку Комісії буде підвищений громадський 

інтерес, на його початку також повинно бути роз’яснено законодавство, яке 

стосується компетенції Комісії, а також яким чином його застосовує Комісія.  

У резолютивній частині висновку Комісія має надати підсумкову оцінку 

виконання Генеральним прокурором його професійних обов’язків: відповідає 

чинному законодавству; в цілому відповідає, але мають місце певні порушення; не 

відповідає чинному законодавству.  

Специфіка інших випадків внесення Комісією подань Президенту України про 

звільнення Генерального прокурора (ст. ст. 52, 54, 56, 57) полягає у тому, що навіть 

у разі встановлення судовим рішенням вчинення Генеральним прокурором 

адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, або встановлення 

вироком суду, який набрав законної сили, факту вчинення кримінального 

правопорушення, звільнення відбувається лише на підставі та в межах подання 

Комісії (ст. 63). Окремого порядку встановлення Комісією підстав для звільнення 

Генерального прокурора за станом здоров’я або у разі припинення громадянства 

України чи набуття громадянства іншої держави Законом не передбачено (ст. ст. 52, 

57). Цей порядок загальний для всіх прокурорів. З урахуванням статусу 

Генерального прокурора, його не може бути звільнено за поданням Комісії через 

неможливість переведення на іншу посаду або відсутність згоди на це у зв’язку з 

безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, неможливість подальшого 

перебування на тимчасово вакантній посаді або у разі ліквідації чи реорганізації 

органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення 

кількості прокурорів органу прокуратури (ст. ст. 55, 59, 60).  

Відповідно до ст. 52 Закону, прокурор може бути звільнений з посади в разі 

неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я за наявності 

медичного висновку, який надається медичною комісією, утвореною центральним 

органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я. 

Визнавши, що стан здоров’я унеможливлює здійснення прокурором протягом 

тривалого часу або постійно своїх повноважень, Комісія вносить подання про 
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звільнення прокурора з посади особі, уповноваженій цим Законом приймати 

рішення про звільнення прокурора. 

У законодавстві порядок складання зазначеного висновку не визначено. У 

практиці Комісії за час її діяльності наявне лише одне рішення [231], прийняте на 

підставі ст. 52 Закону, в якому Комісія, вирішивши внести подання про звільнення 

прокурора за станом здоров’я, взяла до уваги висновок про умови та характер праці, 

наведений у довідці медико-соціальної експертної комісії (МСЕК). На відповідний 

запит Комісії щодо порядку отримання медичного висновку згідно зі ст. 52 Закону, 

Міністерство охорони здоров’я вказало на необхідність врахування зазначеної 

довідки [133]. При цьому Комісія також спиралась на рішення ВРП [224], яка 

вирішувала аналогічну проблему щодо звільнення судді на підставі ст. 113 Закону 

про судоустрій. 

Вважаємо таку позицію у ситуації, що склалася, правильною, оскільки 

Комісією обґрунтовано на підставі наявних матеріалів, зроблено висновок, що стан 

здоров’я прокурора унеможливлює здійснення ним протягом тривалого часу або 

постійно своїх повноважень прокурора. Характер та умови праці прокурора 

пов’язані зі значними навантаженнями психологічного характеру, які неможливо 

уникнути шляхом створення спеціальних умов. Умови праці прокурора суперечили 

наведеним у довідці МСЕК рекомендаціям щодо його реабілітації.  

Досі в практиці Комісії не відбувався розгляд питань про звільнення 

прокурорів на підставі ст. 55 Закону, тобто в разі неможливості переведення на іншу 

посаду або відсутності згоди на це у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням 

близькій особі. Ця стаття Закону має застосовуватись з урахуванням Закону України 

«Про запобігання корупції» [72]. Однак хоча обидва закони прийнято Верховною 

Радою України в один день – 14 жовтня 2014 року, вони протирічать один одному, 

оскільки в Законі міститься посилання на Закон України «Про засади запобігання і 

протидії корупції», який втратив чинність. У такій ситуації Комісії слід врахувати 

наступне:  

1. Закон містить спеціальні норми, які мають пріоритет перед загальними 

нормами Закону України «Про запобігання корупції». Це наступні норми щодо 
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порядку звільнення прокурора: а) звільнення відбувається тільки за поданням 

Комісії; б) 15-денний строк на вжиття прокурором заходів з добровільного усунення 

обставин безпосереднього підпорядкування; в) у разі, якщо їх вжиття прокурором не 

дало результатів, застосовується 30-денний строк з дня виникнення таких обставин 

для переведення прокурора за його згодою; г) підставами для звільнення прокурора 

є невжиття ним добровільних заходів у 15-денний строк, ненадання згоди на 

переведення або неможливість переведення за наявності згоди протягом 30 днів.  

2. Коли норми Закону суперечать Закону України «Про запобігання корупції», 

пріоритет необхідно віддавати нормам останнього закону, оскільки в ньому 

зазначено, що до приведення у відповідність із ним законодавчі та інші нормативно-

правові акти застосовуються у частині, що йому не суперечать (п. 3 Розділу ХІІІ).  

За ст. 57 Закону прокурор, у разі припинення громадянства України або 

набуття громадянства іншої держави, звільняється з посади особою, уповноваженою 

цим Законом приймати рішення про звільнення прокурора, за поданням Комісії. 

Генеральний прокурор у разі припинення громадянства або набуття громадянства 

іншої держави звільняється з посади Президентом України за поданням Комісії.  

Згідно з Законом України «Про громадянство України» [68], незалежно від 

підстав, датою припинення громадянства є дата видання відповідного Указу 

Президента України, тому перед внесенням відповідного подання про звільнення 

Комісія має пересвідчитись у наявності такого Указу (набуття громадянства іншої 

держави є однією з підстав для припинення громадянства України).  

Згідно з ч. 3 ст. 52 Закону, прокурор не може продовжувати здійснювати свої 

повноваження з моменту припинення громадянства України або встановлення у 

поданні Комісії факту набуття прокурором громадянства іншої держави. З приводу 

цієї норми Закону А. Лапкін слушно зазначив, що встановлення факту набуття 

прокурором громадянства іншої держави не є прерогативою Комісії, а згідно з 

Законом України «Про громадянство України» входить до компетенції інших 

органів [132, с. 427]. Вважаємо, що у разі отримання Комісією відповідної 

інформації вона повинна направити її до вказаних органів, а рішення приймати за 

результатами проведеної ними перевірки. Якщо Комісія встановила на підставі 
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Указу Президента факт припинення прокурором громадянства, і до цієї дати 

прокурор продовжував здійснювати свої повноваження, подання Комісії дійсно 

може мати наслідок у вигляді неможливості здійснення прокурором повноважень. 

Водночас очевидно, що ця норма Закону не кореспондує з його ст. ст. 61 та 64, які 

передбачають підстави припинення або зупинення повноважень прокурора 

відповідно.  

Згідно зі ст. 60 Закону прокурор звільняється з посади особою, 

уповноваженою цим Законом приймати рішення про звільнення прокурора, за 

поданням Комісії у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури або в разі 

скорочення кількості прокурорів органу прокуратури, якщо: 1) прокурор не подав 

заяву про переведення до іншого органу прокуратури впродовж п’ятнадцяти днів; 2) 

в органах прокуратури відсутні вакантні посади, на які може бути здійснено 

переведення; 3) прокурор неуспішно пройшов конкурс на переведення до органу 

прокуратури вищого рівня. 

Нами проаналізовано законодавство та судову практику, яка стосуються 

застосування цієї норми Закону. За результатами проведеної роботи, 24 жовтня 2018 

року Комісією схвалено інформаційний лист щодо порядку звільнення прокурора з 

посади та з органів прокуратури у разі ліквідації чи реорганізації органу 

прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення кількості 

прокурорів органу прокуратури, який розіслано для врахування в роботі керівникам 

органів прокуратури [237] (додаток Б). Надалі у своїх рішеннях Комісія слідує 

висловленим у листі правовим позиціям, оскільки вони відповідають висновкам 

Великої Палати.  

Застосування Комісією своїх повноважень на підставі ст. 59 Закону, яка 

передбачає звільнення прокурора з посади в разі неможливості подальшого 

перебування на тимчасово вакантній посаді, подібно до тих, які застосовуються за 

ст. 60 Закону.  

Також до кадрово-управлінських повноважень Комісії нами віднесено розгляд 

скарги прокурора, якому Генеральним прокурором було відмовлено у призначенні 

на адміністративну посаду за рекомендацією Ради прокурорів України (ч. 6 ст. 39 
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Закону). Законодавство не містить норм, якими визначається механізм виконання 

Комісією цього повноваження. Оскільки за час діяльності Ради прокурорів України 

не було жодного випадку незадоволення Генеральним прокурором її рекомендацій 

про призначення, відповідно і випадків оскарження до Комісії не було. У разі 

надходження такої скарги, Комісія може за результатами розгляду або відхилити її, 

або рекомендувати Генеральному прокурору повторно розглянути рекомендацію 

Ради прокурорів України, що, однак, не забороняє Генеральному прокурору знов 

відмовити у призначенні. Очевидно, що ця норма Закону має бути удосконалена з 

урахуванням цілей її запровадження, якими слід вважати надання гарантій 

прокурору для кар’єрного просування за об’єктивними та прозорими процедурами.  

Завершуючи дослідження кадрово-упралінських повноважень Комісії, слід 

звернути увагу, що актуальною для України залишається проблема забезпечення 

дотримання принципу стримування та противаг у процедурі призначення на посаду 

Генерального прокурора, підвищення рівня неупередженості, деполітизації відбору 

кандидатури на цю посаду [124, с. 20].  

У Плані дій щодо реалізації положень зазначеної Стратегії з реформування 

судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів [163] до 2018 року було 

передбачено вирішення проблеми посилення незалежності прокуратури від 

політичної влади шляхом уповноваження Комісії проводити конкурс на посаду 

Генерального прокурора України, у відповідності з рекомендаціями Ради Європи; 

встановити процедуру визначення рейтингу кандидатів на посаду Генерального 

прокурора, у якому критеріями є професійність та моральні якості кандидата, що 

визначаються на основі результатів відповідного конкурсу та спеціальної перевірки 

(п. 8.1.1 розділу 8 Плану дій 2016).  

Ці заходи не виконані.  

Встановлення таких повноважень Комісії також відповідатиме висновкам 

Венеціанської комісії, які надавались щодо проєкту чинного Закону [19], проте не 

були враховані Верховною Радою України, хоча ця проблема законопроєкту у 

висновку визначена як «критична» (п. 199): «До статті 41 слід внести поправку, яка 

передбачає надання консультативним органом, можливо, Вищою кваліфікаційно-
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дисциплінарною комісією прокурорів, необов’язкових рекомендацій щодо 

кандидатів перед тим, як Президент і Верховна Рада приймуть рішення про його/її 

призначення». 

Крім того, повноваження у процедурі призначення генерального прокурора є у 

більшості органів прокурорського врядування країн-членів РЄ, а в деяких з них, як 

було показано на прикладі Болгарії та Молдови, органи прокурорського врядування 

відіграють вирішальну роль. Це надає можливість якщо не виключити, то, 

принаймні, суттєво зменшити вплив головного чинника неефективності роботи 

прокуратури в посттоталітарних країнах – її політичну залежність. 

 

3.3. Актуальні проблеми законодавчої регламентації юрисдикційних 

повноважень Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів 

Врегулювання питань дисциплінарної відповідальності прокурорів законом 

відповідає європейським стандартам, які нами вже розглядались. Визначення на 

рівні закону які діяння є дисциплінарними правопорушеннями – це вимога 

Конституції (ст. 92). На виконання конституційної норми Закон скасував дію 

Дисциплінарного статуту прокуратури України [47]. А для вирішення питань щодо 

дисциплінарної відповідальності прокурорів утворено окремий орган, щодо якого 

прокурори не перебувають у функціональному підпорядкуванні, – Комісію.  

Нашим завданням не є дослідження юридичної відповідальності та такого її 

виду як дисциплінарна відповідальність. Проте, визначаючи методологічні основи 

для вивчення правового статусу Комісії як юрисдикційного органу, слід зауважити, 

що термін «юридична відповідальність» у контексті нашого дослідження 

застосовується в його негативному (ретроспективному) розумінні.  

Переважна більшість учених до юридичної відповідальності у такому 

розумінні відносить наступні характерні риси: визначається державою в правових 

нормах; опирається на державний примус; застосовується спеціально 

уповноваженими державними органами; пов’язана з покладанням нового 

додаткового обов’язку; виражається в негативних наслідках особистого, майнового 

та організаційного характеру; є формою реалізації санкції правової норми в 
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конкретному випадку та застосовується до конкретної особи; здійснюється в 

процесуальній формі; настає тільки за скоєне правопорушення [28, с. 317].  

Серед наведених ознак юридичної відповідальності нами буде розглянуто її 

застосування спеціально уповноваженим державним органом та відповідну 

процесуальну форму.  

Процесуальна форма здійснення юридичної відповідальності пов’язана із 

вченням про стадії юридичної відповідальності. Ми поділяємо точку зору тих 

науковців, які визнають стадійність юридичної відповідальності, проте наукова 

дискусія щодо кількості стадій точиться досі. І хоча різні дослідники виділяють від 

двох до чотирьох стадій, користуються вони критерієм, який виявлено М. 

Шиндяпіною: співвідношення міри пізнання компетентними органами й посадовими 

особами вчиненого правопорушення та змін, що відбуваються в правовому статусі 

правопорушника [274, с. 8]. На її думку, юридична відповідальність у своєму 

розвитку проходить три стадії: виникнення, конкретизація та реалізація юридичної 

відповідальності.  

Перша стадія починається з моменту вчинення правопорушення та триває до 

його виявлення компетентними органами й посадовими особами. Друга стадія 

триває з моменту початку діяльності зазначених органів та посадових осіб з метою 

достовірного встановлення складу правопорушення та особи правопорушника і 

завершується визначенням виду та міри юридичної відповідальності. Третя стадія 

охоплює реалізацію правопорушником призначеної йому міри юридичної 

відповідальності та діяльність у цьому контексті компетентних органів та посадових 

осіб.  

За загальним правилом діяльність суб’єктів дисциплінарної влади щодо 

розгляду й вирішення питання про дисциплінарні проступки (дисциплінарний 

процес) здійснюється в порядку дисциплінарного провадження. Як і всім 

процесуальним юрисдикційним формам, дисциплінарному провадженню 

притаманна стадійність розвитку, оскільки справа про дисциплінарний проступок 

проходить декілька стадій від свого виникнення до виконання або у певних 

випадках – припинення [164, с. 141]. 
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 Аналіз процесуальних норм, які в законодавстві стосуються вирішення 

питань про дисциплінарну відповідальність прокурорів, дозволяє виокремити такі 

стадії дисциплінарного процесу щодо прокурора: 1) відкриття дисциплінарного 

провадження; 2) проведення перевірки дисциплінарної скарги; 3) розгляд висновку 

про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора; 4) оскарження 

рішення, прийнятого за результатами дисциплінарного провадження; 5) 

застосування до прокурора дисциплінарного стягнення. 

Перші три стадії здійснюються Комісією в межах дисциплінарного 

провадження.  

Для вирішення питання щодо відкриття дисциплінарного провадження у 

Комісії діє автоматизована система розподілу дисциплінарних скарг. Положення 

про автоматизовану систему розподілу дисциплінарних скарг (далі – Положення про 

розподіл) затверджується Комісією за погодженням з Радою прокурорів України 

(ч. 3 ст. 78 Закону). Секретаріат Комісії у день надходження дисциплінарної скарги 

реєструє її та за допомогою автоматизованої системи визначає члена Комісії для 

вирішення питання щодо відкриття дисциплінарного провадження (ч. 1 ст. 46 

Закону). Дисциплінарне провадження починається з надходження до секретаріату 

Комісії дисциплінарної скарги.  

Право на звернення до Комісії із дисциплінарною скаргою про вчинення 

прокурором дисциплінарного проступку має кожен, кому відомі такі факти. Комісія 

розміщує на своєму вебсайті рекомендований зразок дисциплінарної скарги (ч. 2 

ст. 45). 

Дисциплінарні скарги є єдиним джерелом інформації, звідки Комісії стає 

відомо про дисциплінарний проступок, вчинений прокурором. Суттєве значення для 

виконання секретаріатом Комісії вищевказаних повноважень є з’ясування, які 

звернення, що надходять до Комісії, слід вважати дисциплінарними скаргами. Закон 

не містить обов’язкових вимог навіть щодо письмової форми скарги, тому 

недотримання її автором рекомендованого Комісією зразка скарги [220] не може 

бути підставою, щоб не визнавати звернення дисциплінарною скаргою та не 

проводити його реєстрацію в автоматизованій системі розподілу.  
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Визначальним для ідентифікації звернення як дисциплінарної скарги є його 

зміст, який полягає в наступному: 1) звернення має бути адресоване Комісії; 2) у 

звернені викладаються відомості про факти поведінки прокурора; 3) автором 

звернення висловлюється його суб’єктивне ставлення до викладених відомостей про 

факти як до таких, які свідчать про вчинення прокурором дисциплінарного 

проступку.  

Положення про розподіл затверджено Комісією та погоджено Радою 

прокурорів України 12 квітня 2017 року [165]. Комісією з метою застосування 

Положення надано наступне визначення дисциплінарної скарги – це звернення будь-

якої особи з вимогою про притягнення прокурора (прокурорів) до дисциплінарної 

відповідальності у зв’язку із вчиненням ним (ними) протиправних дій, бездіяльності 

та (або) прийняттям протиправних рішень (п. 3 Розділу І). Комісія у визначені 

скарги вийшла за межі поняття дисциплінарного проступку, через що 

дисциплінарними скаргами мають визнаватись звернення, в яких не йдеться про 

винне порушення прокурорами службової дисципліни.  

На перехідний період для адаптації всіх зацікавлених осіб до нового порядку 

здійснення дисциплінарного провадження щодо прокурора, розширене тлумачення 

змісту дисциплінарної скарги вважаємо прийнятним. Однак, надалі вимоги до 

дисциплінарної скарги щодо прокурорів мають бути підвищені та уніфіковані з 

вимогами, які висуваються до скарг щодо суддів згідно зі ст. 107 Закону про 

судоустрій. Це необхідно для підвищення ефективності використання ресурсів 

Комісії, яка має займатись тими скаргами, вирішення яких дійсно сприятиме 

досягненню її завдань.  

Незважаючи на те, що право звернутись до Комісії з дисциплінарною скаргою 

надано кожному, кому відомі факти вчинення прокурором дисциплінарного 

проступку, норми законодавства дозволяють виділити наступні категорії 

скаржників:  

1) посадові особи органів прокуратури при здійсненні своїх повноважень.  

Залежно від повноважень цієї категорії осіб, які вони реалізують перед подачею 

дисциплінарної скарги, можна виділити наступні категорії їх звернень: 
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а) заяви за результатами проведеної перевірки доброчесності прокурора, 

внаслідок якої встановлено вчинення дисциплінарного проступку, які є особливою 

формою дисциплінарної скарги. Така заява виступає обов’язковою підставою для 

відкриття дисциплінарного провадження щодо прокурора (ч. 3 ст. 46).  

Прокурор зобов’язаний щорічно проходити таємну перевірку доброчесності. 

Таємну перевірку доброчесності прокурорів ГПУ, регіональних і місцевих 

прокуратур проводять підрозділи внутрішньої безпеки в порядку, затвердженому 

Генеральним прокурором (ст. 19 Закону). Разом з тим згідно з Порядком проведення 

таємної перевірки доброчесності прокурорів в органах прокуратури України, 

затвердженим наказом Генерального прокурора від 16 червня 2016 року [179], 

проведення такої перевірки полягає у службовій перевірці у разі одержання 

інформації, яка може свідчити про недостовірність (у тому числі неповноту) 

тверджень, поданих прокурором в Анкеті доброчесності прокурора. Така службова 

перевірка проводиться в загальному для всіх службових перевірок щодо прокурорів 

порядку, згідно з Інструкцією про порядок проведення службових розслідувань в 

органах прокуратури [92]. «Таємність» перевірки полягає в тому, що можна подати 

без відома прокурора скаргу про недостовірність його тверджень в Анкеті, однак 

норми про те, що прокурору не мають повідомлятись відомості про скаржника у 

порядку перевірки не міститься. Очевидним є намагання запозичення норм щодо 

анкети доброчесності із Закону про судоустрій. Однак у цьому законі подання 

анкети жодним чином не пов’язано з проведенням таємних перевірок доброчесності 

суддів, а порушення суддею свого обов’язку щодо подання та достовірності 

відомостей в анкеті є самостійною підставою для дисциплінарної відповідальності. 

Водночас окремого порядку розгляду дисциплінарних скарг з цього приводу щодо 

суддів не передбачено.  

Норма щодо таємної перевірки доброчесності в Законі ґрунтувалась на ідеї, 

яка міститься в Засадах державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки [74], згідно з якою перевірки на 

доброчесність – це «імітація ситуацій, подібних до тих, що виникають у 

повсякденній діяльності публічного службовця, з метою перевірки доброчесності 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0875-16#n16
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поведінки службовця за певних обставин». «З метою забезпечення дотримання прав 

людини у зв’язку з проведенням таких перевірок порядок їх проведення слід 

визначити законом». 

Заяви за наслідками таємної перевірки доброчесності, які надходили до Комісії 

від підрозділів внутрішньої безпеки, у більшості випадків стосувались порушень, 

допущених прокурорами при подачі та заповненні декларацій осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, згідно із Законом 

України «Про запобігання корупції» [72]. Проте така практика була вичерпана, 

оскільки Велика Палата визнала наявність компетенції щодо проведення перевірок 

достовірності зазначених прокурорами у цих деклараціях відомостей лише за 

Національним агентством з питань запобігання корупції [222];  

б) дисциплінарні скарги посадових осіб прокуратури, які подані за 

результатами проведених службових розслідувань. 

В Інструкції про порядок проведення службових розслідувань в органах 

прокуратури [92], з урахуванням Порядку організації роботи з питань внутрішньої 

безпеки в органах прокуратури України [175], підстави для проведення службових 

розслідувань за змістом збігаються з підставами притягнення прокурорів до 

дисциплінарної відповідальності, які зазначені в ч. 1 ст. 43 Закону (крім 

невиконання або неналежного виконання прокурором службових обов’язків). 

Наявність даних про ці підстави надає право уповноваженим посадовим особам 

прокуратури призначати комісійні службові розслідування щодо прокурорів, за 

результатами яких складаються письмові висновки.  

Під час службового розслідування члени комісій уповноважені: виїжджати на 

місце події, що стала підставою для призначення службового розслідування, 

використовувати технічні засоби з метою фіксації обставин події; викликати 

прокурорів, інших осіб (за їх згодою), які обізнані або мають стосунок до обставин, 

що досліджуються під час службового розслідування, й одержувати від них 

письмові або усні пояснення, а також документи, які стосуються службового 

розслідування; за згодою особи, яку опитують, організовувати проведення її 

опитування з використанням поліграфа; проводити одночасні опитування осіб (за їх 
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згодою), у поясненнях яких є суттєві розбіжності щодо обставин, що з’ясовуються 

під час службового розслідування; за згодою особи, яку опитують, здійснювати 

фіксацію її пояснень технічними засобами; за наявності підстав вважати, що 

прокурор перебуває у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, 

пропонувати проходження медичних обстежень, а в разі відмови – складати 

відповідний акт; отримувати у встановленому законодавством порядку доступ до 

матеріалів кримінальних проваджень, розгляду звернень, інших документів і 

матеріалів, у тому числі з обмеженим доступом, або таких, що містять охоронювану 

законом таємницю, що пов’язані зі службовим розслідуванням, за потреби знімати з 

них копії, які долучаються до матеріалів службового розслідування; за письмовим 

запитом мати безперешкодний доступ до службових комп’ютерів та електронних 

носіїв інформації, інформаційних баз даних, службових приміщень, автомобілів, 

сейфів, шаф, сховищ і територій, що належать або використовуються органами 

прокуратури тощо; 

в) дисциплінарні скарги, подані за наслідками перевірок виконання службових 

обов’язків прокурором.  

Наказом ГПУ № 15 від 19 січня 2017 року «Про основні засади організації 

роботи в органах прокуратури України» [143] передбачені повноваження посадових 

осіб прокуратури призначати і проводити перевірки стану організації роботи 

нижчих за рівнем органів прокуратури та структурних підрозділів. Порядок 

ієрархічного відомчого контролю роботи прокурорів за функціональними 

напрямками діяльності прокуратури передбачено у галузевих наказах Генерального 

прокурора. Такі перевірки оформлюються доповідними записками.  

2. Члени Комісії.  

Якщо дисциплінарну скаргу про вчинення прокурором дисциплінарного 

проступку подано членом Комісії, то він не має права вирішувати питання про 

відкриття дисциплінарного провадження, здійснювати перевірку та брати участь у 

голосуванні під час прийняття рішення за результатами розгляду висновку про 

наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора (ч. 3 ст. 45 Закону).  
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3. Усі інші особи, яким відомі факти про вчинення прокурором 

дисциплінарного проступку.  

Отже, перелік повноважень посадових осіб прокуратури, які передбачені при 

проведенні службових розслідувань, навіть ширший, аніж ті, які наявні у члена 

Комісії після відкриття дисциплінарного провадження (ч. 6 ст. 46 Закону). І справа 

не тільки у переліку повноважень, а й у спроможності до їх реалізації. Крім 

спеціально створеного з метою перевірок дотримання прокурорами законодавства та 

службової етики самостійного структурного підрозділу ГПУ – Генеральної 

інспекції, до складу комісії з проведення службового розслідування може бути 

включено будь-якого прокурора або слідчого за рішенням керівника прокуратури, 

уповноваженого призначати таке розслідування. Разом з тим для проведення 

перевірок дисциплінарних скарг Законом уповноважені тільки 11 членів Комісії. 

Право членів Комісії надавати будь-кому доручення щодо опитування певних осіб 

або здійснення інших перевірочних заходів Законом не передбачено. Викладена 

проблема посилюється з урахуванням відсутності секретаріату Комісії, функції 

якого, як зазначалось, виконує структурний підрозділ ГПУ.  

Відтак, якщо проведення перевірок у порядку відомчого контролю за 

загальним станом та функціональними напрямками роботи прокурорів відповідає 

закріпленим Законом принципам організації та діяльності прокуратури, то наявність 

у посадових осіб прокуратури фактичних відомостей про вчинення прокурором 

дисциплінарного проступку повинна становити їх обов’язок негайно ініціювати 

відповідну перевірку в межах дисциплінарного провадження шляхом подачі 

дисциплінарної скарги. Натомість ними перевірка здійснюються самостійно ще до 

відкриття такого провадження Комісією.  

Практика проведення службових розслідувань не ґрунтується на нормах 

Закону та підміняє собою проведення перевірок дисциплінарних скарг Комісією, що 

не відповідає такій гарантії незалежності прокурора, як особливий порядок 

притягнення до дисциплінарної відповідальності. Водночас у Комісії відсутні 

можливості проводити в необхідному обсязі і якості перевірки всієї кількості 
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дисциплінарних скарг, за якими наявні підстави для відкриття дисциплінарних 

проваджень.  

За рік роботи Комісії з 01 липня 2017 року надійшло 488 скарг від Генеральної 

інспекції або інших посадових осіб прокуратури, з яких за результатами службових 

розслідувань – 353. Відмовлено у відкритті дисциплінарних проваджень у 42 та 34 

випадках відповідно, тобто до 10 %. Разом з тим питома вага рішень про відмову у 

відкритті дисциплінарних проваджень від інших скаржників складає майже 80 %. 

Абсолютну більшість прокурорів притягнуто до дисциплінарної відповідальності на 

підставі дисциплінарних скарг (заяв) посадових осіб прокуратури – 180 з 210 або 

86 % від загальної кількості. Зі 180 зазначених прокурорів 127 притягнуто до 

дисциплінарної відповідальності за наслідками службових розслідувань, або 71 % 

[45].  

Проведення службових перевірок є доволі ефективним засобом перевірки 

відомостей про вчинення прокурором дисциплінарного проступку. Однак як 

призначення, так і результати службового розслідування щодо прокурора поставлені 

в залежність від керівника прокурора, щодо якого він також перебуває у 

функціональному підпорядкуванні. І якщо, в разі необґрунтованого чинення у такий 

спосіб тиску на прокурора з боку його керівника, ситуація ще може бути певною 

мірою виправлена через розгляд дисциплінарної скарги неупередженим органом – 

Комісією (55 % проваджень за матеріалами службових розслідувань закрито), то 

якщо керівник прокурора незацікавлений в ефективній перевірці, виправити 

ситуацію можна тільки засобом проведення ефективної перевірки Комісією або під 

її контролем.  

Після отримання від Секретаріату дисциплінарної скарги член Комісії своїм 

вмотивованим рішенням відмовляє у відкритті дисциплінарного провадження, якщо 

встановить підстави для цього згідно з ч. 2 ст. 46 Закону. Статистичні дані про 

роботу Комісії в 2018 році свідчать, що її членами у 98,8 % випадків рішення про 

відмову у відкритті дисциплінарного провадження приймалось на підставі того, що 

дисциплінарна скарга не містить конкретних відомостей про наявність ознак 

дисциплінарного проступку прокурора [93].  
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За відсутності підстав, наведених у ч. 2 ст. 46 Закону, член Комісії приймає 

рішення про відкриття дисциплінарного провадження щодо прокурора. Відповідні 

рішення мають бути прийняті в 15-денний строк з дати реєстрації дисциплінарної 

скарги в Секретаріаті Комісії (п. 107 Положення).  

Після відкриття дисциплінарного провадження член Комісії проводить 

перевірку в межах обставин, повідомлених у дисциплінарній скарзі. Таким чином, 

Закон встановлює обсяг перевірки – обставини, повідомлені у дисциплінарній 

скарзі. Тим не менш, проводячи перевірку в цих межах, член Комісії може виявити й 

інші обставини, інформація про які включається у висновок за результатами 

перевірки (ч. 4 ст. 46 Закону).  

У висновку за результатами перевірки повинна міститись інформація про 

наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора та виклад обставин, 

якими це підтверджується. Якщо за результатами перевірки член Комісії встановить 

наявність дисциплінарного проступку, у висновку додатково зазначається характер 

проступку, його наслідки, відомості про особу прокурора, ступінь його вини, інші 

обставини, що мають значення для прийняття рішення про накладення 

дисциплінарного стягнення, а також пропозиція члена Комісії щодо конкретного 

виду дисциплінарного стягнення (ч. 10 ст. 46 Закону).  

Ця норма Закону містить вимоги до предмета доказування у дисциплінарному 

провадженні.  

Згідно із Законом розгляд висновку про наявність чи відсутність 

дисциплінарного проступку прокурора відбувається на засадах змагальності (ч. 5 

ст. 47). Положення [168] розповсюджує засаду змагальності на всю діяльність 

Комісії (п. 7). Така засада дисциплінарного провадження означає, що в ньому наявні 

учасники з протилежними інтересами, іншими словами – протилежними 

процесуальними функціями на кшталт сторін у кримінальному процесі – 

обвинувачення та захисту. І між такими учасниками має відбуватись спір щодо 

обставин, які входять до предмета доказування, та який має вирішити Комісія.  

Найбільш очевидним вирішенням окресленої проблеми було б визначення в 

якості протилежних сторін у дисциплінарному провадженні особи, яка подала 
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дисциплінарну скаргу, її представника та прокурора, щодо якого подано скаргу, і 

його представника. Однак, як нами вже встановлено, в тому числі згідно з 

висновками Великої Палати про застосування норм права, особа, яка подала 

дисциплінарну скаргу, не є учасником дисциплінарного провадження. Засобами 

дисциплінарного провадження взагалі не здійснюється захист особистих прав та 

інтересів таких осіб, а відбувається захист публічних інтересів. Тому функція з 

«обвинувачення» у порушенні публічних інтересів повинна здійснюватися від імені 

суспільства, а не приватних осіб. Підтвердженням цього висновку є те, що відмова 

скаржника від дисциплінарної скарги не може бути підставою для закриття 

провадження (п. 111 Положення).  

 На підставі аналізу норм Закону, практики Комісії і судової практики 

вважаємо, що: 

- після відкриття дисциплінарного провадження відповідний член Комісії 

здійснює функцію перевірки дисциплінарної скарги, збираючи докази, які як 

підтверджують доводи дисциплінарної скарги, так і спростовують їх; 

- у разі складання членом Комісії за результатами перевірки висновку про 

наявність дисциплінарного проступку прокурора такий член Комісії з одного боку 

та прокурор і його представник з іншого є тими учасниками провадження, у спорі 

яких щодо вчинення дисциплінарного проступку проявляється змагальність; 

- Комісія, здійснюючи функцію розгляду висновку про наявність чи 

відсутність дисциплінарного проступку прокурора, може за власною ініціативою 

збирати додаткові докази, а також має право прийняти будь-яке рішення, 

передбачене Законом, незалежно від того, що пропонується членом Комісії, який 

проводив перевірку та склав висновок.  

 Отже, законодавець обґрунтовано не розповсюдив на стадію перевірки 

дисциплінарної скарги засаду змагальності. Водночас необхідним є закріплення в 

Законі такого принципу діяльності Комісії в дисциплінарному провадженні, як 

«публічність», що визначається як «обов’язок посадових осіб і державних органів 

дослідити всі обставини справи й забезпечувати охорону прав і законних інтересів 

осіб, які беруть участь у справі» [31].  
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 «Перекоси» викладеної моделі «змагальності» щодо змісту, яким 

наповнюється поняття змагальності згідно з практикою ЄСПЛ [247], очевидні. 

Напевне, з урахуванням, що в такий же обмежений спосіб змагальність реалізується 

і в діяльності ВРП, можна знайти відповідь на поставлене нами раніше питання про 

те, чому Велика Палата, обґрунтовуючи повний судовий контроль за рішеннями 

ВРП, вважає, що цей орган «у певному відношенні не відповідає пункту 1 статті 6 

Конвенції».  

Однак, така недосконала змагальність у діяльності Комісії та ВРП 

допускається ЄСПЛ, якщо, як вже зазначалось, їх рішення «згодом є предметом 

контролю, здійснюваного судовим органом, що має повну юрисдикцію та насправді 

забезпечує гарантії пункту 1 статті 6 Конвенції».  

Отже, наявний стан законодавчої регламентації та практичної реалізації 

законодавчих норм щодо перевірки дисциплінарних скарг відносно прокурорів, 

досвід діяльності ВРП та аналогічних органів за кордоном вимагає змін до Закону, 

згідно з якиими має бути створена Служба інспекторів Комісії, до повноважень якої 

віднесено проведення перевірок дисциплінарних скарг за дорученнями членів 

Комісії.  

Саме інспекторські перевірки дисциплінарних скарг дозволять вирішити 

проблеми: а) підміни дисциплінарного провадження практикою проведення 

службових розслідувань; б) ефективності та об’єктивності перевірки, яка має 

досягатись за рахунок її проведення спеціалізованим органом, щодо якого в той же 

час прокурори не перебувають у функціональному підпорядкуванні; в) суміщення в 

одній особі перевіряючого та члена юрисдикційного органу, який має розглядати 

справу.  

Стадія перевірки дисциплінарної скарги завершується передачею висновку та 

зібраних у процесі перевірки матеріалів на розгляд Комісії (ч. 11 ст. 46). Разом з тим 

Закон встановлює лише строк для проведення перевірки членом Комісії та не 

містить строків складання ним висновку, що не сприяє оперативності 

дисциплінарного провадження. З огляду на те, що висновок Комісії передається для 

розгляду на засіданні Комісії, а порядок денний засідання визначає голова Комісії, 
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доцільно законодавчо встановити часові рамки після закінчення перевірки, 

впродовж яких член Комісії має передати голові Комісії висновок та матеріали 

перевірки для включення в порядок денний засідання.  

Правосуб’єктність Комісії як юрисдикційного органу повинна ґрунтуватись на 

нормах Конституції та законів України (ст. 19 Конституції). У Законі передбачено, 

що дисциплінарне провадження здійснюється Комісією. Дисциплінарне 

провадження – це процедура розгляду Комісією дисциплінарної скарги, в якій 

містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку 

(ст. ст. 44, 45). Як вже зазначалось, Конституція при цьому вимагає створення 

відповідно до закону органів для забезпечення розгляду справ щодо дисциплінарної 

відповідальності прокурорів (ч. 10 ст. 131). Однак у Законі відсутні норми, за якими 

Комісія розглядає справи щодо дисциплінарної відповідальності прокурора.  

На початку стадії дисциплінарного провадження з розгляду висновку про 

наявність чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора, разом із цим 

висновком, Комісія отримує дисциплінарну скаргу, додані до неї матеріали, а також 

матеріали, зібрані членом Комісії під час перевірки. Тобто на засіданні Комісії 

відбувається розгляд не лише висновку, як зазначено в окремих нормах Закону. 

Крім вивчення документів, Комісією також можуть бути заслухані пояснення осіб.  

Велика Палата зазначила, що «за змістом частини десятої статті 46 Закону 

№ 1697-VII пропозиція члена Комісії, який готував висновок, має рекомендаційний 

характер та не зобов’язує Комісію обирати саме запропонований вид 

дисциплінарного стягнення» [190]. Підставою для цього виступає вивчення та 

оцінка Комісією всіх наявних матеріалів дисциплінарного провадження, які 

формуються у справу. При здійсненні своїх повноважень Комісія не обмежується 

лише зібраними членом Комісії матеріалами, наданими учасниками засідання 

поясненнями і документами. У разі необхідності Комісія має право 

ознайомлюватися з документами, отримувати їх копії, опитувати прокурорів та 

інших осіб, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, 

організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадян, 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_438/ed_2018_07_03/pravo1/T141697.html?pravo=1#438
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_438/ed_2018_07_03/pravo1/T141697.html?pravo=1#438
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громадських об’єднань необхідну для проведення перевірки інформацію (ч. 2 

ст. 77). 

В українській мові слово «справа» використовується як мінімум у трьох 

значеннях. Перше – робота, заняття людини, пов’язані з розумовим або фізичним 

напруженням; те, що робить людина, чим займається; діло, праця. Друге – 

документи, які стосуються якої-небудь особи, події тощо. Третє – судовий процес з 

приводу якого-небудь злочину, якоїсь кримінальної або карної події тощо. [245, 

том 9, с. 589]. 

У словосполученні «розгляд справи» термін «справа» застосовується саме в 

третьому значенні.  

Наприклад, згідно зі ст. 4 КАС адміністративна справа – це переданий на 

вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір. Синонімом цього 

поняття є справа адміністративної юрисдикції (застосовувався в КАС України 

попередньої редакції). Водночас в Інструкції з діловодства в адміністративних судах 

України [88] йдеться про «формування справ» та визначається які документи і яким 

чином повинні бути згруповані разом в адміністративній справі.  

Справа щодо дисциплінарної відповідальності прокурора – це переданий на 

розгляд Комісії правовий спір щодо притягнення до дисциплінарної 

відповідальності прокурора за вчинення дисциплінарного проступку.  

З метою виконання конституційного припису щодо створення відповідно до 

закону органів та установ для забезпечення розгляду справ щодо дисциплінарної 

відповідальності прокурорів, слід внести зміни до Закону, уповноваживши Комісію 

розглядати такі справи та визначивши розгляд справ щодо дисциплінарної 

відповідальності прокурорів як стадію дисциплінарного провадження.  

У зв’язку з цим, визначення дисциплінарного провадження щодо прокурора 

має бути наступним – це процедура перевірки дисциплінарної скарги, в якій 

містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, та 

розгляду Комісію справи щодо дисциплінарної відповідальності прокурора [120, 

с. 201]. 

Сутність дисциплінарної відповідальності прокурорів полягає в зазнанні 
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порушником службової дисципліни несприятливих позбавлень морального, 

матеріального чи організаційного характеру. За предметом регулювання правила 

(стандарти), що становлять зміст службової дисципліни прокурорів, можна 

класифікувати на: а) загальні (особистісні), що визначають і встановлюють 

належні (необхідні) для прокурорської роботи моральні якості; б) ті, що 

регулюють службову діяльність і поведінку прокурорів; в) ті, що регулюють 

позаслужбову діяльність і поведінку прокурорів [213]. 

 Водночас за чинним законодавством не у всіх випадках, коли прокурори через 

порушення службової дисципліни зазнають несприятливі позбавлення морального, 

матеріального чи організаційного характеру, це відбувається на підставі рішення 

про притягнення до дисциплінарної відповідальності, яке прийняте в межах 

дисциплінарного провадження. Маються на увазі наступні випадки: 

1) звільнення прокурорів, які обіймають певні адміністративні посади, 

визначені Законом, через неналежне виконання ними посадових обов’язків 

здійснюється Генеральним прокурором України за рекомендацією Ради прокурорів 

України (ст. 42 Закону);  

2) притягнення до дисциплінарної відповідальності військових прокурорів 

може відбуватись також за Дисциплінарним статутом Збройних сил України, 

оскільки військові прокурори укладають контракт про проходження служби осіб 

офіцерського складу у військовій прокуратурі (ч. 4 ст. 27 Закону); 

3) згідно з підзаконними нормативними актами за неналежне виконання 

службових обов’язків можливе зменшення заробітної плати прокурора за рішенням 

уповноважених керівників прокуратури. 

 Комісія у разі встановлення за результатами дисциплінарного провадження 

стосовно прокурора, який обіймає адміністративну посаду, неналежного виконання 

ним посадових обов’язків, установлених для відповідної адміністративної посади, у 

випадку, коли призначення на таку посаду відповідно до Закону здійснюється за 

рекомендацією Ради прокурорів України (ч. 1 ст. 39), ініціює перед Радою 

прокурорів України розгляд питання про внесення рекомендації щодо звільнення 

прокурора з адміністративної посади (ч. 6 ст. 49). Рада прокурорів України 
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незалежно від ініціативи Комісії може встановлювати факт неналежного виконання 

прокурором посадових обов’язків на адміністративній посаді. При цьому Рада 

прокурорів України діє як юрисдикційний орган, оскільки, по-перше, встановлює 

фактичну підставу юридичної відповідальності, по-друге, здійснює це в 

процесуальній формі, оскільки повинна дотримуватись передбачених ст. 47 Закону 

гарантій особи щодо повідомлень, отримання копій документів, які стали підставою 

для перевірки, участі у засіданні та залучення представника, надання пояснень, 

висловлення заперечень, клопотань та відводів, отримання копії відповідного 

рішення (ч. 3 ст. 41). Ці гарантії надаються прокурору саме в дисциплінарному 

провадженні.  

Більше того, згідно з Положенням про організацію кадрової роботи в органах 

прокуратури, яке затвержене наказом Генерального прокурора від 18 грудня 

2018 року [166], така процедура звільнення з адміністративних посад поширена на 

всі адміністративні посади в органах прокуратури, крім спеціалізованих прокуратур 

(п. 16), тобто підзаконним нормативним актом встановлені повноваження, які не 

передбачені законом. Зазначені рекомендації та прийняті на їх основі рішення про 

звільнення з адміністративних посад не перебувають під контролем ВРП і хоча 

можуть бути оскаржені до суду, проте оскарження проводиться в загальному 

порядку, а не в порядку, в якому оскаржуються рішення Комісії. Вочевидь, наслідки 

цих рішень для кар’єри окремого прокурора можна вважати, принаймні, не менш 

значущими, ніж накладення дисциплінарного стягнення.  

 До хибності притягнення військових прокурорів до дисциплінарної 

відповідальності як військовослужбовців неодноразово привертали увагу 

міжнародні експерти, які зазначали, що «було б краще, якби військові прокурори 

керувалися тими ж дисциплінарними й службовими нормами, що й інші прокурори, 

а також не були частиною військового командування в цілому… Звичайно, їх 

очікуване підпорядкування загальній військовій ієрархії і військовому 

командуванню значною мірою підірве прояви незалежності та неупередженості 

окремих військових прокурорів» [103, п. 97]. Про неможливість притягнення 

військових прокурорів до дисциплінарної відповідальності Комісією, якщо вони вже 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/print#n459
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притягнуті за той же проступок до дисциплінарної відповідальності згідно з 

Дисциплінарним статутом Збройних сил України, зазначила у своєму рішенні 

ВРП [226].  

Повноваження певних керівників прокуратури зменшувати розмір заробітної 

плати прокурора на підставі того, що таким керівником встановлено неналежне 

виконання прокурором службових обов’язків, передбачені у Положенні про 

преміювання працівників органів прокуратури, Національної академії прокуратури 

України та членів Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів [171] та у 

Положенні про порядок встановлення і виплати надбавок та доплат до посадових 

окладів працівників органів прокуратури [167]. Слід зазначити, що на сьогодні 

премії, надбавки й доплати до посадових окладів прокурорів становлять більше 

половини їх заробітної плати.  

Передбачені Законом випадки, коли прокурор несе дисциплінарну 

відповідальність поза межами дисциплінарного провадження, мають бути усунуті. 

Такі випадки також не відповідають проголошеній Законом гарантії незалежності 

прокурора у вигляді особливого порядку його притягнення до дисциплінарної 

відповідальності (ст. 16).  

У Законі слід встановити два види рішень Комісії за результатами розгляду 

справи щодо дисциплінарної відповідальності прокурора: про закриття справи та 

про притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності.  

Наразі за наслідками дисциплінарного провадження Комісією можуть 

прийматись три види рішень: 1) рішення про накладення на прокурора 

дисциплінарного стягнення; 2) рішення про неможливість подальшого перебування 

особи на посаді прокурора (ч.4 ст.48 Закону); 3) рішення про закриття 

дисциплінарного провадження (ч. 5 ст. 48 Закону).  

 Законом передбачено такий вид дисциплінарного стягнення, як звільнення з 

посади в органах прокуратури, проте в чому відмінність правових наслідків цього 

стягнення від наслідків рішення про неможливість подальшого перебування особи 

на посаді прокурора рішення не вказано. Колізія між цими нормами Закону 

викликає суттєву проблему на практиці, про що свідчить той факт, що Комісією за 
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час її діяльності рішення про неможливість подальшого перебування особи на 

посаді прокурора жодного разу не приймалось.  

Крім того, суттєві проблеми на практиці викликає невизначеність яким 

правозастосовним актом прокурор притягується до дисциплінарної 

відповідальності, оскільки Закон розмежовує поняття «накладення» та 

«застосування» стягнення. Комісія накладає стягнення та приймає рішення про 

неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора. Разом з тим 

Генеральний прокурор та керівники регіональних прокуратур на підставі рішення 

Комісії приймають рішення (курсив – С.К.) про застосування до прокурорів 

відповідних органів прокуратури дисциплінарного стягнення або щодо 

неможливості подальшого перебування на посаді прокурора (ст. ст. 9, 11).  

Саме з цієї причини нам довелося виділити таку стадію дисциплінарного 

процесу, як накладення стягнення, оскільки інакше процесуальними нормами 

Закону неможливо охопити останню стадію юридичної відповідальності, яка 

полягає у реалізації міри юридичної відповідальності.  

Водночас у науковій літературі висловлюється й інша думка. Наприклад, А. 

Горзов вважає, що в Законі «закріплено право прокурора-керівника обирати при 

винесеному рішенні Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо 

дисциплінарного провадження найдоцільніший, на його погляд, варіант 

дисциплінарного стягнення» [44, с. 81]. Більше того, у діяльності Комісії мав місце 

випадок, коли Генеральний прокурор, не погоджуючись із рішенням Комісії про 

накладення дисциплінарного стягнення у виді догани на одного зі своїх заступників, 

відмовився видавати наказ про застосування дисциплінарного стягнення, 

посилаючись на оскарження рішення Комісії в судовому порядку. У подальшому, 

після підтвердження Великою Палатою [189] правомірності рішення Комісії, такий 

наказ знов не було видано вже з посиланням на те, що сплив річний строк для 

накладення стягнення згідно з ч. 4 ст. 48 Закону, хоча Генеральний прокурор не 

накладає, а застосовує дисциплінарні стягнення.  

Ми вважаємо стадію дисциплінарного процесу – застосування 

дисциплінарного стягнення – «виконавчою», під час якої відповідні прокурори не 



216 
 
мають права на власний розсуд визначати вид дисциплінарного стягнення, а тим 

більше вирішувати чи підлягає застосовуванню дисциплінарне стягнення, з 

наступних причин: 

а) рішення Комісії про накладення на прокурора дисциплінарного стягнення є 

рішенням про притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності, тому що 

саме це рішення є предметом оскарження до ВРП та до Верховного Суду у 

спеціальному порядку. Тільки ці органи уповноважені давати оцінку законності та 

обґрунтованості рішень Комісії, в тому числі і щодо пропорційності міри 

дисциплінарної відповідальності тяжкості вчиненого дисциплінарного проступку; 

б) строк притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності після 

вчинення проступку; строк, упродовж якого прокурор вважається таким, який 

притягувався до дисциплінарної відповідальності; строки дострокового зняття 

стягнення за Законом, пов’язані з датою накладення, а не застосування стягнення 

(ч. 4 ст. 48 та ч. 2 та 3 ст. 49). Саме Комісія за Законом уповноважена вирішувати 

питання про дострокове зняття стягнення; 

в) Велика Палата зазначає, що «Комісія відповідно до діючого законодавства 

наділена дискреційними повноваженнями під час здійснення дисциплінарного 

провадження, що дозволяє вказаному органу на власний розсуд визначати вид 

дисциплінарного стягнення залежно від скоєного прокурором дисциплінарного 

проступку та застосовувати до прокурорів обране ним дисциплінарне стягнення» 

[191]. Генеральний прокурор та керівники регіональних прокуратур не наділені 

такими дискреційними повноваженнями, оскільки вони не мають права давати 

оцінку вчиненому прокурором дисциплінарному проступку; 

г) доцільність подібних повноважень Генерального прокурора та керівників 

регіональних прокуратур полягає в тому, що законодавство містить обмеження для 

застосування дисциплінарних стягнень у період відпустки, тимчасової 

непрацездатності тощо, які не можуть бути враховані Комісією під час прийняття 

рішення з об’єктивних причин через відсутність у неї такої інформації. До того ж 

припинити правовідносини з прокурором на підставі рішення Комісії про його 
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звільнення за чинним законодавством неможливо іншим чином, аніж у спосіб 

видання відповідного наказу уповноваженим керівником прокуратури.  

До висновку, що застосування до прокурора дисциплінарного стягнення за 

рішенням Комісії є обов’язком Генерального прокурора надійшла ВРП у своєму 

рішенні № 1686/0/15-19 від 20 червня 2019 року [223], яким встановлено, що 

Генеральний прокурор вчинив дисциплінарний проступок через незастосування до 

свого заступника дисциплінарного стягнення, накладеного рішенням Комісії [233]. 

Генеральний прокурор зобов’язаний застосувати дисциплінарне стягнення у 

встановлений ст. 148 Кодексу законів про працю України місячний строк.  

Натомість Законом не вирішено питання застосування дисциплінарних 

стягнень, накладених на Генерального прокурора. За Законом Генеральний 

прокурор також є одним з прокурорів, щодо якого Комісія може вирішувати 

питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності. З урахуванням 

конституційного статусу Генерального прокурора та норм Закону, на нього може 

бути накладено лише стягнення у виді догани. Згідно зі ст. 15 Закону, Генеральний 

прокурор є прокурором такого органу прокуратури, як ГПУ, а згідно зі ст. 9 тільки 

він уповноважений застосовувати стягнення до прокурорів ГПУ. Отже, має місце 

ситуація, коли у разі накладення Комісією на Генерального прокурора 

дисциплінарного стягнення у виді догани, останній повинен застосувати це 

стягнення сам до себе.  

У країнах РЄ є прийнятною ситуація, коли питання дисциплінарної 

відповідальності генерального прокурора не віднесено до компетенції органів 

прокурорського врядування, хоча вони вирішують такі питання щодо всіх інших 

прокурорів. На цю обставину, аналізуючи компетенцію Комісії, звернула увагу 

Венеціанська комісія у своєму висновку щодо проєкту чинного Закону та 

рекомендувала в Законі «уточнити питання щодо дисциплінарної відповідальності 

Генерального прокурора» [19, п. 137], проте в подальшому цього зроблено не було.  

Суттєвою проблемою діяльності Комісії у дисциплінарному провадженні є 

дуже обмежений перелік видів дисциплінарних стягнень щодо прокурорів, що не 

дає достатніх можливостей індивідуалізувати стягнення за конкретні дисциплінарні 
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проступки. На цей недолік Закону, зокрема, привернули увагу експерти GRECO [83, 

п. 260].  

В юрисдикційних повноваженнях Комісії також відсутній розгляд питань про 

порушення прокурором вимог щодо несумісності. Якщо Комісія за результатами 

дисциплінарного провадження щодо прокурора встановила обставини, які свідчать 

про порушення прокурором вимог щодо несумісності, передбачених статтею 18 

Закону, вона ініціює перед ВРП розгляд відповідного питання (ч. 5 ст. 49 Закону).  

Ця норма Закону прямо випливає із компетенції ВРП, закріпленій у ст. 131 

Конституції. Подальша недоцільність збереження повноважень ВРП щодо 

прокурорів нами вже зазначалась. У разі їх скасування «факт несумісності можна 

буде розглядати як банальний, але достатньо серйозний дисциплінарний проступок» 

[95, с. 18]. Отже, це повноваження може бути передано в компетенцію Комісії в 

повному обсязі.  

Підсумовуючи викладене, вважаємо, що до Закону також слід внести зміни, 

які полягають у наступному: 1) розширити перелік дисциплінарних стягнень, які 

можуть бути застосовані Комісією щодо прокурора у разі прийняття рішення про 

його притягнення до дисциплінарної відповідальності; 2) передбачити обов’язок 

Генерального прокурора та керівників регіональних прокуратур виконати шляхом 

видання наказу про застосування дисциплінарного стягнення рішення Комісії про 

накладення дисциплінарного стягнення. Копія наказу направляється Комісії; 3) 

передбачити, що прокурор автоматично відстороняється від посади у разі 

накладення Комісією дисциплінарного стягнення у виді звільнення з посади в 

органах прокуратури, а також обов’язок Генерального прокурора та керівників 

регіональних прокуратур видати наказ про відсторонення прокурора від посади на 

підставі відповідного рішення Комісії до розгляду справи щодо дисциплінарної 

відповідальності прокурора. Копія наказу направляється Комісії; 4) передбачити, що 

рішення Комісії про накладення дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення 

прокурора з посади в органах прокуратури набирає чинності та направляється 

Комісією для виконання уповноваженому керівнику прокуратури після завершення 

строку на його оскарження, якщо воно не було оскаржене, або у разі відхилення 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18/print#n171
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поданої скарги ВРП чи адміністративним судом; 5) збільшити строк, протягом якого 

з дати вчинення дисциплінарного проступку прокурор може бути притягнутий до 

дисциплінарної відповідальності, до трьох років; 6) встановити, що під час 

здійснення дисциплінарного провадження щодо прокурора за рішенням Комісії 

може бути проведено його позачергове оцінювання; 7) встановити, що до 

завершення дисциплінарного провадження прокурор не може бути звільнений з 

посади прокурора з підстав, за якими він виступає ініціатором звільнення; 8) 

закріпити, що Комісією здійснюється дисциплінарне провадження щодо 

Генерального прокурора.  

 

Висновки до розділу 3 

  

І. Компетенція Комісії – забезпечення добору, оцінювання, переведення, 

звільнення прокурорів з посад та здійснення щодо них дисциплінарного 

провадження відповідно до повноважень, передбачених Законом.  

Комісія – це незалежний, колегіальний, постійно діючий орган державної 

влади та прокурорського врядування в системі правосуддя, який, відповідно до 

повноважень, передбачених Законом, забезпечує формування високопрофесійного й 

доброчесного прокурорського корпусу та досягнення в інтересах суспільства 

оптимального балансу між незалежністю, ефективністю, підзвітністю та 

відповідальністю прокурорів шляхом їх добору, оцінювання, переведення, 

звільнення з посад та здійснення щодо прокурорів дисциплінарного провадження. 

Критерієм класифікації повноважень Комісії є напрямки її діяльності 

(функції), на підставі якого можна виділити кадрово-управлінські та юрисдикційні 

повноваження Комісії. Юрисдикційні повноваження здійснюються Комісією у 

зв’язку із виникненням правового спору (справи) щодо притягнення до 

дисциплінарної відповідальності прокурора за вчинення дисциплінарного 

проступку. Кадрово-управлінські повноваження – це всі інші повноваження Комісії. 

Практична значимість такої класифікації повноважень Комісії полягає в тому, що на 
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її основі побудована як внутрішня організаційна структура Комісії, так і напрямки 

взаємодії з суб’єктами права ззовні.  

Форми діяльності Комісії, в яких нею реалізуються повноваження, 

класифіковані на правову (зовнішню) та організаційну (внутрішню). Види правої 

діяльності Комісії складають правотворча (прийняття нормативно-правових актів), 

правозастосовна (прийняття індивідуальних правових актів) та контрольна 

діяльність. Види організаційних форм діяльності: організаційна діяльність, 

пов’язана з реалізацією Комісією повноважень (організація засідань Комісії та 

роботи її членів, робота із заявами скаргами і зверненнями громадян тощо); 

допоміжна організаційна діяльність (вчинення юридично значимих дій, прийняття 

локальних актів управління тощо); діяльність секретаріату з організаційного 

забезпечення діяльності Комісії (здійснення діловодства, ведення протоколу та 

технічної фіксації засідань, бухгалтерський облік тощо).  

 Основною формою діяльності Комісії є контрольно-правова.  

ІІ. На підставі аналізу емпіричних даних зроблений висновок про наявність 

суттєвих проблем із забезпеченням шляхом добору прокурорів формування 

доброчесного та високопрофесійного прокурорського корпусу. Ці проблеми не 

можуть бути усунуті тільки шляхом удосконалення законодавчого врегулювання 

повноважень Комісії та інших органів і установ, задіяних в доборі прокурорів, 

оскільки мають місце через недостатню ефективність вітчизняної законодавчої 

моделі доступу до професії прокурора в цілому.  

На підставі досліджень законодавства щодо доступу до професії прокурора в 

деяких країна-членах РЄ зроблений висновок, що хоча в цих країнах застосовується 

різні законодавче врегулювання, проте більшості з них притаманні деякі спільні 

ознаки. Неведений перелік цих ознак, а також законодавчі норми, які 

застосовуються при доборі суддів в України, які треба врахувати в законодавстві для 

покращення доступу до професії прокурора та підвищення ефективності добору 

прокурорів в України.  
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Звернуто увагу, що згідно ч. 10 ст. 131 Конституції України відповідно до 

закону мають бути створені органи та установи, які забезпечують оцінювання 

прокурорів. Досі ця вимога не виконана.  

Констатована відсутність загальних європейських стандартів утворення та 

побудови органів з оцінювання прокурорів. В той же час, такі наявні стандарти 

основних характеристик діяльності органів, до компетенції яких віднесено 

оцінювання прокурорів. Сформульовані пропозиції щодо засад утворення в Україні 

системи оцінювання прокурорів та ролі Комісії в цій системі.  

Констатовано, що проблемою у реалізації Комісією повноважень з 

переведення прокурорів до органів прокуратури вищого рівні є брак інформації для 

обґрунтованого прийняття відповідних рішень. Основною причиною цього є саме 

відсутність системи оцінювання прокурорів.  

Досліджені проблеми законодавчого врегулювання та практичної реалізації 

Комісією повноважень при звільненні прокурорів. Результати дослідження щодо 

застосування Комісією ст. 60 Закону впровадженні в практичну діяльність Комісії. 

Сформульовані рекомендації для Комісії щодо змісту нормативно-правового акту, 

який має бути нею розроблений згідно Положення, – Порядку підготовки висновку 

про виконання Генеральним прокурором професійних обов’язків. Обґрунтована 

необхідність внесення до Закону доповнень щодо наділення Комісії 

повноваженнями у процедурі призначення Генерального прокурора.  

ІІІ. Згідно діючого Закону виділені наступні стадії дисциплінарного процесу 

щодо прокурора: 1) відкриття дисциплінарного провадження; 2) проведення 

перевірки дисциплінарної скарги; 3) розгляд висновку про наявність чи відсутність 

дисциплінарного проступку прокурора; 4) оскарження рішення, прийнятого за 

результатами дисциплінарного провадження; 5) застосування до прокурора 

дисциплінарного стягнення. 

Констатовано, що перші три стадії здійснюються Комісією в межах 

дисциплінарного провадження.  
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Запропоновано встановити єдину форму звернення до Комісії для всіх 

категорій скаржників – дисциплінарну скаргу, та підвищити законодавчі вимоги до 

її форми та змісту.  

Зроблено висновок, що відомчий контроль за дотримання прокурорами 

службової дисципліни узгоджується з принципами організації та діяльності 

прокуратури, проте практика проведення службових розслідувань не ґрунтується на 

нормах Закону та підміняє собою проведення перевірок дисциплінарних скарг 

Комісією, що не відповідає такій гарантії незалежності прокурора як особливий 

порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності. В той же час, в Комісії 

відсутні організаційні можливості проводити в необхідному обсязі і якості 

перевірки всіх дисциплінарних скарг, за якими наявні підстави для відкриття 

дисциплінарних проваджень.  

Для вирішення цієї проблеми, запропоновано створення Служби інспекторів 

Комісії, до повноважень якої віднесено проведення перевірок дисциплінарних скарг 

за дорученнями членів Комісії.  

Вказано на необхідність закріплення в Законі такого принципу діяльності 

Комісії в дисциплінарному провадженні як публічність. Надана характеристика 

особливостям реалізації принципу змагальності в дисциплінарному провадженні. 

З метою виконання конституційного припису щодо створення відповідно до 

закону органів та установ для забезпечення розгляду справ щодо дисциплінарної 

відповідальності прокурорів, запропоновано внести зміни до Закону, 

уповноваживши Комісію розглядати такі справи та визначивши розгляд справ щодо 

дисциплінарної відповідальності прокурорів як стадію дисциплінарного 

провадження. У зв’язку з цим, надано наступне визначення дисциплінарного 

провадження щодо прокурора – це процедура перевірки дисциплінарної скарги, в 

якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного проступку, та 

розгляду Комісію справи щодо дисциплінарної відповідальності прокурора. 

 Надано визначення справи щодо дисциплінарної відповідальності прокурора 

– це переданий на розгляд Комісії правовий спір щодо притягнення до 
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дисциплінарної відповідальності прокурора за вчинення дисциплінарного 

проступку.  

Звернуто увагу, що мають бути скасовані положення законодавства, за якими 

в деяких випадках можливе притягнення до дисциплінарної відповідальності 

прокурорів Радою прокурорів України, уповноваженими керівниками прокуратури 

та Міністром оборони України.  
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ВИСНОВКИ 

 

Під час наукового дослідження, яке міститься в цій дисертації, ми намагалися 

вирішити завдання, які є актуальними як для досягнення цілі з отримання нових 

теоретичних знань, пов’язаних із з’ясуванням правового статусу Комісії, так і цілі 

щодо розробки на основі цих знань конкретних науково-практичних рекомендацій, 

призначенням яких є вирішення великого обсягу порушених проблемних питань.  

Для досягнення першої із зазначених цілей Комісія розглядається як новий 

суб’єкт адміністрування системи прокуратури та новий елемент в державному 

механізмі стримувань та противаг. Впровадження цього нового елементу в 

державно-правову систему України обґрунтовується тривалим недемократичним 

історичним шляхом розвитку нашої країни, та тим фактом, що нашій правовій 

системі досі не була відома інша модель прокуратури, крім тоталітарної, яка 

дісталась у спадщину від російської та радянської імперій. Будучи політично 

залежною, прокуратура і досі продовжує використовуватись як інструмент в 

політичній боротьбі, на адресу прокуратури часто лунають небезпідставні 

звинувачення, що її діяльність не направлена на захист інтересів суспільства, прав та 

свобод громадян. Вивчення генезису Комісії від аналогічних інститутів в 

європейських країнах засвідчило, що вони виникли саме для вирішення зазначених 

проблем в діяльності їх систем правосуддя. Узагальнення статусу органів 

суддівського врядування згідно з рекомендаціями КРЄС та з’ясування які 

особливості статусу прокурорів обмежують можливість застосування в повному 

обсязі правового регулювання статусу суддів щодо прокурорів, спрятиме 

визначенню оптимальної вітчизняної моделі органів прокурорського врядування.  

З урахуванням міжнародно-правових зобов’язань України з входження до 

європейського правового простору, нами з’ясовано, що незважаючи на все розмаїття 

національних правових систем у державах-членах РЄ, суттєву критику в 

європейських наукових колах на адресу так званої «євромоделі» судових рад, на 

сьогодні у посттоталітарних європейських країнах варіант інституційної реформи 

прокуратури, який заснований на її перетворенні у демократичну та самоврядну 
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організацію, є найбільш розповсюдженим. Враховуючи, що саме цим ознакам 

повинна відповідати прокуратура згідно зобов’язань нашої держави, які були взяті 

ще 1995 року при вступі до РЄ, цей шлях реформи вітчизняної прокуратури 

видається безальтернативним.  

Логічним наслідком впровадження прокурорського самоврядування стала 

передача державою цьому інституту повноважень із формування складу як органів 

самоврядування, так і формування цими органами складу органів, які в свою чергу 

відповідальні за формування прокурорського корпусу. В той же час, через 

непродуманість, непослідовність та заполітизованість, реформа прокуратури, 

розпочата в 2014 році на підставі нового Закону України «Про прокуратуру», 

незважаючи на те, що він пройшов експертизу Венеціанської комісії, звершилась 

невдало. При черговій зміні влади, після президентських та парламентських виборів 

2019 року, діяльність єдиного органу прокурорського врядування – Комісії, була 

тимчасово припинена, а прокурорське самоврядування – суттєво обмежено.  

З огляду на викладене, науковим результатом цієї дисертації вважаємо 

запропоновані теоретичні засади створення та діяльності органу (органів) 

прокурорського врядування. Емпіричною основою для наших теоретичних 

висновків виступила Комісія, однак дослідження її правового статусу сприяє як 

досягненню безпосередньої меті цього дослідження, так і теоретично-правовому 

обґрунтуванню подальших законодавчих ініціатив із удосконалення системи 

адміністрування прокуратури.  

 Науковою проблемою, шляхи вирішення якої мали суттєве значення для 

вивчення предмету дослідження, виступила необхідність визначення поняття 

«система правосуддя», яке застосовано законодавцем в ст. 131 Конституції. З метою 

розв’язання цієї проблеми запропонований розгляд системи правосуддя на іншій 

методологічній основі – систему правосуддя становлять не тільки суди, виключною 

функцією яких є здійснення правосуддя, а і всі інші соціально-правові інститути, 

основним призначенням яких є досягнення справедливого судочинства. 

Справедливе судочинство відбувається тільки при одночасному поєднані у 

діяльності цих інститутів іманентних їм процесуальних функцій. Належне 
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виконання суддями, прокурорами та адвокатами своїх обов’язків, з урахуванням 

сучасного рівня розвитку суспільно-виробничих відносин, відбувається тільки у разі 

високого рівня фахової компетентності вказаних осіб, яка досягається у тому 

випадку, коли відповідна діяльність здійснюється на постійній та професійній 

основі. 

З тих теоретичних позицій нами з’ясовано, що органи й установи з 

формування професійного корпусу суддів, прокурорів та адвокатів є складовими 

системи правосуддя. Оскільки завданням Комісії є формування прокурорського 

корпусу, вона є не тільки органом державної влади, а і органом системи іншого 

порядку – системи правосуддя. Теоретичне обґрунтування статусу Комісії як органу 

системи правосуддя дозволило нам у подальшому здійснити наукову розробку 

компетенції Комісії, виходячи з норм ст. 131 Конституції, за якою відповідно до 

закону в системі правосуддя утворюються органи та установи для забезпечення 

добору прокурорів, їх професійної підготовки, оцінювання, розгляду справ щодо їх 

дисциплінарної відповідальності.  

Враховуючи, що до системи правосуддя входять також органи прокуратури та 

органи прокурорського самоврядування, як щодо цих органів, так і щодо інших 

державних та громадських інститутів, обґрунтовано статус Комісії як незалежного 

органу державної влади та прокурорського врядування. Введення у науковий оборот 

терміну «орган прокурорського врядування» сприятиме вирішенню завдання із 

дослідження різних суб’єктів адміністрування системи прокуратури в єдиному 

державному механізмі управління, підкреслює статус прокурорів як представників 

системи правосуддя, оскільки аналогічні за своїми завданнями органи щодо суддів – 

ВРП та ВККС визначені законодавцем як органи суддівського врядування.  

Через призму актуальної для українських прокурорів проблеми щодо 

досягнення європейських стандартів незалежності, визначені цілі та завдання 

Комісії, які незалежно від організаційно-правової моделі органів прокурорського 

врядування, є незмінними, а саме: завданням органів врядування є формування 

прокурорського корпусу, а ціллю – відповідність прокурорського корпусу таким 

характеристикам як високопрофесійність та доброчесність.  
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Встановлено основні відмінні ознаки органів прокурорського врядування від 

органів прокурорського самоврядування та розмежовано відповідні поняття. 

Обґрунтовуючи статус Комісії як органу прокурорського врядування, нами 

охарактеризовано основні риси правового статусу органів прокурорського 

врядування за кордоном, визначені особливості національної правової системи, які 

мають бути враховані при визначенні організаційно-правого статусу Комісії та її 

компетенції. За допомогою цих даних та дослідження історіографії імплементації 

інституту прокурорського врядування в національну правову систему, нами 

висвітлено основні недоліки у статусі Комісії порівняно з її закордонними 

аналогами.  

Спираючись на зроблені теоретичні висновки щодо статусу органів державної 

влади – юридичних осіб, статусу органів прокурорського врядування, визначені 

основні проблеми реалізації правосуб’єктності Комісії, формування складу, 

правового статусу членів Комісії, а також висвітлено специфіку та актуальні 

проблеми оскарження актів, дій чи бездіяльності Комісії.  

Досліджено актуальні теоретичні проблеми та проблеми законодавчої 

регламентації компетенції, повноважень та форм діяльності Комісії. Завдяки 

узагальненню результатів досліджень, надано визначення Комісії – це незалежний, 

колегіальний, постійно діючий орган державної влади та прокурорського 

врядування в системі правосуддя, який, відповідно до повноважень, передбачених 

Законом, забезпечує формування доброчесного й високопрофесійного 

прокурорського корпусу та досягнення в інтересах суспільства оптимального 

балансу між незалежністю, ефективністю, підзвітністю та відповідальністю 

прокурорів шляхом їх добору, оцінювання, переведення, звільнення з посад та 

здійснення щодо прокурорів дисциплінарного провадження. 

Нами з’ясовано компетенцію, яка має бути закріплена законом за органом 

(органами) прокурорського врядування. У рамках цієї компетенції виділено та 

досліджено кадрово-управлінські та юрисдикційні повноваження Комісії.  

Щодо першої групи повноважень запропоновано перегляд існуючої 

національної моделі добору прокурорів з метою підвищення її ефективності; 
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сформульовано основні засади створення системи оцінювання прокурорів в Україні; 

надано конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавчої регламентації 

повноважень Комісії щодо переведення та звільнення прокурорів, при вирішенні 

питань про призначення та звільнення Генерального прокурора.  

За результатами дослідження другої групи повноважень Комісії 

(юрисдикційних) запропоновано шляхи вирішення проблеми щодо виконання вимог 

Конституції зі створення відповідно до закону органу для забезпечення розгляду 

справ щодо дисциплінарної відповідальності прокурорів. З урахуванням результатів 

теоретичних розробок стадій дисциплінарного процесу та дисциплінарного 

провадження, за кожною стадією проаналізовано недоліки чинного законодавчого 

врегулювання діяльності Комісії та обґрунтовано можливість закріплення за 

Комісією повноважень з розгляду справ щодо дисциплінарної відповідальності 

прокурорів в якості стадії дисциплінарного провадження. Запропоноване створення 

у складі Комісії Інспекції для проведення перевірок дисциплінарних скарг, 

удосконалення визначення понять «дисциплінарна скарга» «дисциплінарне 

провадження», «справа щодо дисциплінарної відповідальності прокурора», а також 

сформульована низка пропозиції щодо змін до законодавства, які сприятимуть 

підвищенню ефективності дисциплінарного провадження щодо прокурорів.  

Практичне значення дисертації полягає в тому, що за всіма висвітленими під 

час дослідження проблемами сформульовано пропозиції щодо їх вирішення шляхом 

удосконалення чинного законодавства. Висвітлені проблемні питання можуть бути 

також частково вирішені шляхом змін в організації роботи Комісії.  

Напрямком продовження досліджень за тематикою дисертації є необхідність 

подальшого реформування системи адміністрування прокуратури України з метою 

приведення її діяльності у відповідність до європейських стандартів. Неправильне 

застосування понять у чинному Законі щодо прокурорського самоврядування, без 

урахування їх дійсного змісту, ігнорування рекомендацій європейських інституцій 

щодо організаційно-правових характеристик органів прокурорського врядування, 

призвело до створення системи адміністрування прокуратури, якої не існує в жодній 

країні РЄ. Крім того, намагання врахування в Законі перед його прийняттям 
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рекомендацій Венеціанської комісії без перегляду всієї закладеної в ньому концепції 

управління прокуратурою, призвело до розбалансування зазначеного законодавчого 

акту, який наразі містить численні колізії та прогалини. У проекті Закону взагалі не 

передбачалось створення Комісії як окремого органу, а створювалась система 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій, які не мали головної ознаки органу 

прокурорського врядування – незалежності.  

І хоча дійсно готових або типових моделей адміністрування прокуратури не 

існує, наявна в Україні система з трьох суб’єктів – Генеральний прокурор і інші 

керівники прокуратури, органи прокурорського самоврядування та Комісія, а також 

суттєві недоліки законодавства мають наслідком відсутність з одного боку чіткого 

розмежування їх повноважень та низьку ефективність такої системи, а з іншого боку 

– відсутність реальної незалежності органів самоврядування та Комісії від 

Генерального прокурора та інших прокурорів-керівників. Оскільки для 

унеможливлення зловживання владою вказаними суб’єктами органи 

самоврядування та Комісія покликані були стати новими елементами в системі 

стримувань та противаг, їх залежність не дає підстав говорити про вирішення 

зазначеного завдання.  

Способом вирішення перелічених проблем та напрямком подальшого 

наукового пошуку, а також реформування вважаємо створення для адміністрування 

прокуратури Вищої прокурорської ради (далі – ВПР) замість Ради прокурорів 

України та Комісії, з передачею ВПР їх функцій (додаток В). ВПР повинна отримати 

статус найвищого органу прокурорського врядування та головного гаранта 

незалежності прокурорів, складатись із двох палат – Кваліфікаційної та 

Дисциплінарної – та пленарного складу, до якого за посадою входить Генеральний 

прокурор. Більшість складу ВПР мають становити прокурори, які обрані 

прокурорами. Організаційне забезпечення ВПР має здійснюватися її секретаріатом. 

Допоміжними органами повинні стати Інспекція ВПР, яка має автономність як щодо 

ВПР, так і щодо прокуратури, та має виняткові повноваження проводити перевірки 

за дисциплінарними скаргами. Також ВПР мають утворюватися комісії з 

оцінювання прокурорів. НАПУ повинна стати установою при ВПР. Бюджетування 



230 
 
ВПР має здійснюватися як бюджетування самостійного розпорядника бюджетними 

коштами.  

ВПР мусить відігравати основну роль у висуненні кандидатури Генерального 

прокурора, а також при його звільненні. Роль органів прокурорського 

самоврядування при цьому полягатиме у формуванні більшості складу ВПР з 

одночасним законодавчим та організаційним забезпеченням належної 

транспарентності та інклюзивності виборів делегатів всеукраїнської конференції 

прокурорів та виборів такими делегатами членів ВПР.  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Кваліфікаційно- 
дисциплінарної комісії прокурорів 
від 24 жовтня 2018 року № 464зп-18 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  
щодо порядку звільнення прокурора з посади 
та з органів прокуратури у разі ліквідації чи  
реорганізації органу прокуратури, в якому 
прокурор обіймає посаду, або в разі скорочення 
кількості прокурорів органу прокуратури 

Статтею 43 Конституції України громадянам гарантовано право на 
працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно 
обирає або на яку вільно погоджується. Держава створює умови для повного 
здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі 
професії та роду трудової діяльності та захист від незаконного звільнення. 

На відміну від працівника, який може припинити трудові відносини за 
власним бажанням, роботодавець позбавлений права в односторонньому 
порядку на власний розсуд розірвати трудовий договір. Розірвання трудового 
договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише 
з підстав, визначених законодавством, та з дотриманням визначеного в 
законодавстві порядку. 

З цього приводу, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (далі 
– Комісія), звертає увагу на таке.

Відповідно до п. 9 ч. 1 ст. 51 Закону України «Про прокуратуру» (далі – 
Закон) прокурор звільняється з посади, в тому числі у разі ліквідації чи 
реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі 
скорочення кількості прокурорів органу прокуратури. 

Згідно зі ст. 60 Закону прокурор звільняється з посади особою, 
уповноваженою цим Законом приймати рішення про звільнення прокурора, за 
поданням Комісії у разі ліквідації чи реорганізації органу прокуратури або в 
разі скорочення кількості прокурорів органу прокуратури, якщо: 1) прокурор не 
подав заяву про переведення до іншого органу прокуратури протягом 
п’ятнадцяти днів; 2) в органах прокуратури відсутні вакантні посади, на які 
може бути здійснено переведення; 3) прокурор неуспішно пройшов конкурс на 
переведення до органу прокуратури вищого рівня. 

Комісія вважає, що у вказаній нормі Закону врегульовані лише питання 
можливості переведення прокурора до іншого органу прокуратури у разі 
ліквідації чи реорганізації органу прокуратури або в разі скорочення кількості 
прокурорів органу прокуратури, проте не врегульовано питання переведення на 
іншу вакантну посаду у тому ж органі прокуратури.  

Тому дотримання прокурором 15-денного строку подання заяви про 
призначення на вакантну посаду має значення лише у разі відсутності 
вакантних посад в органі прокуратури, в якому працював прокурор на дату 
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попередження про звільнення та на які можливе призначення. В цьому випадку 
прокурору мають бути запропоновані всі вакантні посади, на які можливо його 
призначення в інших органах прокуратури, за виключенням тих, заміщення 
яких здійснюються шляхом проведення Комісією конкурсу на переведення на 
вакантну або тимчасово вакантну посаду в органах прокуратури вищого рівня 
або за рекомендацією Ради прокурорів України. У разі наявності вакантних 
посад в органі прокуратури, в якому працює прокурор, питання про звільнення 
повинно вирішуватись відповідно до положень ст. 49-2 КЗпП України. 

Аналіз відповідних норм КЗпП України дає підстави вважати, що 
розірвання трудового договору з працівником має супроводжуватися наданням 
гарантій, пільг і компенсацій, передбачених цим Кодексом, а також 
дотриманням установлених вимог при вивільненні працівника (попередження 
за 2 місяці про наступне вивільнення, врахування переважного права на 
залишення на роботі, наявність скорочення чисельності або штату працівників, 
змін в організації виробництва і праці тощо). Ці норми кореспондуються з 
визначеним ст. 43 Конституції України правом громадянина на захист від 
незаконного звільнення.  

У п. 19 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику 
розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 року № 9 (далі – 
Постанова Пленуму) вказано, що розглядаючи трудові спори, пов’язані зі 
звільненням за п. 1 ст. 40 КЗпП України, суди зобов’язані з’ясувати чи дійсно у 
відповідача мали місце зміни в організації виробництва і праці, зокрема, 
ліквідація, реорганізація або перепрофілювання підприємства, установи, 
організації, скорочення чисельності або штату працівників, які є докази щодо 
змін в організації виробництва і праці; чи додержано власником або 
уповноваженим ним органом норм законодавства, що регулюють вивільнення 
працівника; які є докази, що працівник відмовився від переведення на іншу 
роботу. При цьому мається на увазі, що роботодавець зобов’язаний 
запропонувати працівнику, який вивільнюється, всі наявні вакансії, які може 
виконувати працівник, і не лише за місцем його роботи в певному 
структурному підрозділі, а всі вакансії, які є в юридичної особи; чи не 
користувався вивільнюваний працівник переважним правом на залишення на 
роботі та чи попереджувався він за два місяці про наступне вивільнення. 
Водночас роз’яснено, що чинне законодавство не передбачає виключення зі 
строку попередження працівника про наступне звільнення (не менш ніж за два 
місяці) часу знаходження його у відпустці або періоду тимчасової 
непрацездатності. При недодержанні строку попередження працівника про 
звільнення, якщо він не підлягає поновленню на роботі з інших підстав, суд 
змінює дату його звільнення, зарахувавши строк попередження, протягом якого 
він працював. 

У випадках зміни власника підприємства (установи, організації) чи його 
реорганізації (злиття з іншим підприємством, приєднання до іншого 
підприємства, поділу підприємства, виділення з нього одного або кількох нових 
підприємств, перетворення одного підприємства в інше) дія трудового договору 
працівника продовжується (ч. 3 ст. 36 КЗпП України). При реорганізації 
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підприємства або при його перепрофілюванні звільнення за п. 1 ст. 40 КЗпП 
України може мати місце, якщо це супроводжується скороченням чисельності 
або штату працівників, змінами у їх складі за посадами, спеціальністю, 
кваліфікацією, професіями. Працівник, який був незаконно звільнений до 
реорганізації, поновлюється на роботі в тому підприємстві, де зберіглося його 
попереднє місце роботи. 

Таким чином, підсумовуючи наведене, зазначаємо, що власник має право 
розірвати трудовий договір з працівником у разі реорганізації тільки, якщо 
одночасно з реорганізацією проводиться скорочення чисельності або штату 
працівників. 

Звільнення працівника на цій підставі можливе тільки у тому випадку, 
якщо такого працівника за його згодою неможливо перевести на іншу роботу. У 
разі звільнення працівників на підставі п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України власник 
(уповноваженому ним органу) має дотримуватися певного порядку дій, 
передбаченого чинним законодавством України. При скороченні штату 
внаслідок реорганізації підприємства, установи, організації необхідно 
враховувати наявність обмежень відносно звільнення деяких категорій 
працівників і переважного права працівників на те, щоб залишитися на роботі. 

Згідно зі ст. 42 КЗпП України при рівних умовах продуктивності праці і 
кваліфікації перевага в залишенні на роботі надається: 1) сімейним - при 
наявності двох і більше утриманців; 2) особам, в сім'ї яких немає інших 
працівників з самостійним заробітком; 3) працівникам з тривалим 
безперервним стажем роботи на даному підприємстві, в установі, організації; 4) 
працівникам, які навчаються у вищих і середніх спеціальних учбових закладах 
без відриву від виробництва; 5) учасникам бойових дій, інвалідам війни та 
особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту»; 6) авторам винаходів, корисних 
моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій; 7) 
працівникам, які дістали на цьому підприємстві, в установі, організації трудове 
каліцтво або професійне захворювання; 8) особам з числа депортованих з 
України, протягом п'яти років з часу повернення на постійне місце проживання 
до України; 9) працівникам з числа колишніх військовослужбовців строкової 
служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий 
період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу та осіб, які 
проходили альтернативну (невійськову) службу, - протягом двох років з дня 
звільнення їх зі служби. 

Перевага в залишенні на роботі може надаватися й іншим категоріям 
працівників, якщо це передбачено законодавством України. 

У разі звільнення працівників за п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України діють 
обмеження щодо звільнення окремих категорій працівників, встановлені 
ст.ст. 184, 186-1 КЗпП України, а саме: вагітних жінок і жінок, які мають дітей 
віком до трьох років  (до шести років – у випадках, передбачених 
ч. 2 ст. 179 КЗпП України); одиноких матерів при наявності дитини віком до 14 
років або дитини-інваліда; батьків, які виховують дітей без матері (в тому числі 
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в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також опікунів 
(піклувальників), прийомних батьків. 

Водночас слід врахувати, що згідно з роз’ясненнями, наданими в                              
п. 9 Постанови Пленуму, одинокою матір’ю вважається жінка, яка не перебуває 
у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька 
дитини або запис про батька зроблено в установленому порядку за вказівкою 
матері; вдова; інша жінка, яка виховує і утримує дитину сама при наявності 
дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда. 

Разом з тим, чинне законодавство не містить конкретного переліку 
документів, які підтверджують статус одинокої матері. Проте при наявності у 
свідоцтві про народження дитини запису у графі «батько», факт розірвання 
шлюбу не може свідчити про те, що жінка виховує дитину без батька. 

Враховуючи викладене, з метою підтвердження статусу одинокої матері 
розлучена жінка, яка виховує дитину без батька, має надати будь-який офіційно 
складений, оформлений і засвідчений в установленому порядку документ, у 
якому з достатньою достовірністю підтверджується відсутність участі батька у 
вихованні та утриманні дитини. 

Вищезазначені висновки викладені у постановах Київського апеляційного 
адміністративного суду від 19 вересня 2018 року у справі № 825/1628/18, 
Харківського апеляційного адміністративного суду від 25 січня 2018 року у 
справі № 820/4071/17, Донецького апеляційного адміністративного суду                          
від  8 серпня 2018 року у справі №805/42/18-а, які набрали законної сили. 

Відповідно до ч. 1 ст. 49-2 КЗпП України прокурору, який підлягає 
вивільненню, не пізніше ніж за два місяці вручається письмове попередження 
за підписом уповноваженого керівника прокуратури та одночасно надаються 
відомості про всі наявні вакантні і тимчасово вакантні посади у відповідному 
органі прокуратури із зазначенням вакансій, для заміщення яких Комісією 
оголошено конкурс.  

Верховний Суд України у постанові від 1 квітня 2015 року № 6-40цс15 
зробив висновок про те, що роботодавець є таким, що належно виконав вимоги 
ч. 2 ст. 40, ч. 3 ст. 49-2 КЗпП України щодо працевлаштування працівника, 
якщо запропонував йому наявну на підприємстві роботу, тобто вакантну посаду 
чи роботу за відповідною професією чи спеціальністю, чи іншу вакантну 
роботу, яку працівник може виконувати з урахуванням його освіти, 
кваліфікації, досвіду тощо. 

При цьому роботодавець зобов’язаний запропонувати всі вакансії, що 
відповідають зазначеним вимогам, які існують на цьому підприємстві, 
незалежно від того, в якому структурному підрозділі працівник, який 
вивільнюється, працював та які з’явилися на підприємстві протягом цього 
періоду і існували на день звільнення. 

Крім того, відповідно до п. 10 Розділу 5 «Положення про організацію 
кадрової роботи в органах прокуратури», затвердженого наказом Генерального 
прокурора України № 351 від 18 грудня 2017 року, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 26 січня 2018 року за № 113/31565 (далі – 
Положення), передбачено, що переміщення прокурора на вакантну або 
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тимчасово вакантну посаду, в тому числі адміністративну, в одному органі 
прокуратури, за винятком посад, передбачених п.п. 2, 3, 6-8, 11 ч. 1 ст. 39 
Закону та посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, а також посад, 
щодо яких оголошено конкурс, здійснюється наказом керівника відповідного 
органу прокуратури без подання Комісії. Переміщення проводиться за заявою 
прокурора, погодженою з керівниками відповідних самостійних структурних 
підрозділів та заступниками керівника органу прокуратури згідно з розподілом 
обов’язків, не пізніше 10 днів з дня відкриття вакантної посади. У разі 
переміщення прокурорів з підстав, передбачених ст.ст. 41, 55, 59, 60 Закону, 
відповідні рішення можуть прийматися керівником органу прокуратури не 
пізніше дати оголошення Комісією про проведення конкурсу на заміщення 
відповідних вакантних посад. 

Пунктом 11 Розділу 5 Положення визначено, що під час визначення 
переважного права залишення на роботі враховується рівень кваліфікації і 
продуктивності праці, зокрема досвід роботи прокурора в органах прокуратури, 
у тому числі на адміністративних посадах, ефективність виконання службових 
обов’язків, покладання виконання обов’язків за вищою посадою у разі 
відсутності основного працівника, підвищення кваліфікації, наявність 
наукового ступеня, вченого або почесного звання (якщо їх діяльність збігається 
за профілем з науковим ступенем, вченим або почесним званням), заохочень, 
застосування заходів дисциплінарного та матеріального впливу, а також інші 
обставини, які впливають на продуктивність і результативність праці. 

Разом з тим переважне право на залишення на роботі працівника з більш 
високою кваліфікацією і продуктивністю праці при скороченні чисельності чи 
штату працівників має бути підтверджено документами про наявність інших 
кандидатів на цю посаду, щодо яких порівнювались рівень кваліфікації або 
продуктивність праці. Водночас Комісії має бути наданий документ, яким 
встановлені кваліфікаційні вимоги до посади, на яку претендує прокурор, 
посада якого скорочена, та докази його невідповідності вищезазначеній посаді. 

Комісія звертає увагу, що обсяг дискреційних повноважень прокурора у 
вирішенні питання про призначення прокурора на певну посаду обмежений 
його обов’язком забезпечення вставлених законодавством гарантій з 
працевлаштування працівника, посада якого скорочена. Саме по собі 
твердження керівника прокуратури про недостатній рівень кваліфікації 
працівника для заміщення вакантної посади, яка вакантна та є рівнозначною тій 
посаді, яку займав працівник перед скороченням, та у разі відсутності інших 
кандидатів на цю посаду, щодо яких можна було б зробити висновок про 
наявність необхідної кваліфікації, не може бути підставою для відмови у 
задоволенні заяви про призначення на наявну вакантну посаду прокурора.  

Після спливу двомісячного строку з дати вручення попередження та у 
разі відмови прокурора від переведення в установленому порядку на іншу 
посаду в тому самому органі прокуратури чи переведення на посаду до іншого 
органу прокуратури або у разі відсутності посад, на які може бути здійснено 
переведення, уповноважений керівник прокуратури надсилає до Комісії 
інформацію для внесення подання про звільнення такого прокурора з посади.  
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У разі недотримання вимог зазначених норм законодавства, Комісія 
відмовляє у внесенні подання про звільнення прокурора керівнику органу 
прокуратури (рішення Комісії від 30.05.2018 № 218зпз-18 «Про відмову у 
внесенні подання про звільнення Пасічного С.О.»). 

Крім того, Комісія зазначає, що відповідно до статті 16 Закону України 
«Про прокуратуру» однією з гарантій незалежності прокурора є особливий 
порядок його призначення на посаду, звільнення з посади, притягнення до 
дисциплінарної відповідальності. Зміст цієї гарантії полягає в тому, що у разі 
встановлення неналежного виконання прокурором службових обов’язків, як 
однієї з підстав для дисциплінарної відповідальності, питання має бути 
вирішено виключно в межах дисциплінарного провадження, яке здійснюється 
Комісією. Підміна дисциплінарного провадження намаганням звільнити 
прокурора з посади та з органів прокуратури на підставі пункту 9 частини 
першої статті 51 Закону України «Про прокуратуру» є неприпустимою. Таким 
чином, не можуть вважатися належними доводами для відмови прокурору у 
призначенні на наявні вакантні посади посилання на неналежне виконання ним 
службових обов’язків за посадою, з якої він має бути звільнений за 
скороченням (рішення Комісії від 17.10.2018 № 455зпз-18 «Про відмову у 
внесенні подання про звільнення Пасічного С.О.»).   

В рішенні Комісії від 24.07.2018 № 331зпз-18 «Про відмову у внесенні 
подання щодо звільнення Жукова О.В» Комісія дійшла висновку, що зміна 
однієї лише назви посади (у штатному розписі), без зміни її правового статусу у 
структурі органу (категорії, рангу) та обсягу функціональних обов’язків, не 
може вважатися її скороченням. Якщо поряд з наведеним взяти до уваги, що 
замість «ліквідованої» у такий спосіб посади утворено аналогічну посаду з 
іншою назвою, то стверджувати про реорганізацію в структурі органу та, як 
насідок, скорочення, кількості посад як підстави для звільнення прокурора у 
розумінні п. 9 ч. 1 ст. 51 та ст. 60 Закону немає. 

Аналогічного висновку дійшов і Касаційний адміністративний суд у 
складі Верховного Суду у рішенні від 8 травня 2018 року у справі 
№ 9901/427/18. 

Звертаємо увагу також на постанову Великої Палати Верховного Суду               
від 18 вересня 2018 року у справі № 800/538/17 (П 9901/310/18), відповідачем в 
якій виступала Комісія. Велика Палата Верховного Суду наголосила: «поняття 
«ліквідація», «реорганізація», «скорочення чисельності або штату працівників» 
стосуються саме підприємств, установ, організацій як юридичних осіб, а не їх 
структурних підрозділів (тобто відділів, управлінь, департаментів).  

За таких обставин підставою для розірвання з працівником трудового 
договору у зв'язку з ліквідацією та реорганізацією підприємства, установи, 
організації за п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України може бути ліквідація чи 
реорганізація саме підприємства, установи, організації як юридичної особи. 

Ліквідація структурного підрозділу юридичної особи зі створенням чи без 
створення іншого структурного підрозділу не є ліквідацією або реорганізацією 
юридичної особи, а свідчить лише про зміну внутрішньої (організаційної) 
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структури юридичної особи. На відміну від ліквідації чи реорганізації 
юридичної особи, ця обставина може бути підставою для звільнення 
працівників цього структурного підрозділу згідно з п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП 
України виключно з підстав скорочення чисельності або штату прокурорів 
органу прокуратури у зв'язку з такими змінами при умові дотримання вимог ч. 
2 ст. 40, ст. 42, 43, 492 КЗпП України. 

Така правова позиція викладена у постанові Верховного Суду України              
від 11 липня 2012 року у справі № 6-65цс12, і Велика Палата Верховного Суду 
не вбачає правових підстав відступити від цих висновків. 

Крім того, Верховним Судом у постановах від 19 вересня 2018 року у 
справі №814/2645/16 та від 26 вересня 2018 року у справі №814/2450/16 
зазначено, що перетворення одного структурного підрозділу юридичної особи 
публічного права в інший або при його перепрофілюванні, звільнення з 
публічної служби, зміна її істотних умов можуть мати місце, якщо це 
супроводжується скороченням чисельності чи штату працівників, змінами у їх 
складі за посадами, спеціальністю, кваліфікацією, професіями тощо. Саме по 
собі перетворення одного структурного підрозділу юридичної особи публічного 
права в інший без скорочення штату не є підставою для звільнення з публічної 
служби чи зміни істотних умов її проходження. Скорочення штату 
встановлюється шляхом порівняння штатних розписів до і після реорганізації.  

Щодо належного чи неналежного виконання прокуратурою як 
роботодавцем обов’язку запропонувати позивачу усі вакантні посади, то тут 
Комісія виходить з того, що такий обов’язок у роботодавця виникає за 
наявності факту ліквідації чи реорганізації та зумовленим цим скороченням 
посад і вивільненням працівників (рішення Комісії від 12 вересня 2018 року                                     
№ 382зпз-18 «Про відмову у внесенні подання щодо звільнення», від 12 вересня 
2018 року № 388зпз-18 «Про відмову у внесенні подання щодо звільнення 
Корсіка Я.І.»). 

Підсумовуючи вищенаведене, власник має право розірвати трудовий 
договір з працівником у разі реорганізації тільки, якщо одночасно з 
реорганізацією проводиться скорочення чисельності або штату працівників. 

При цьому звільнення працівника на цій підставі можливе тільки у тому 
випадку, якщо такого працівника за його згодою неможливо перевести на іншу 
роботу. У разі звільнення працівників на підставі п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП України 
власнику (уповноваженому ним органу) слід дотримуватися певного порядку 
дій, передбаченого чинним законодавством України. При скороченні штату 
внаслідок реорганізації підприємства, установи, організації необхідно 
враховувати наявність обмежень відносно звільнення деяких категорій 
працівників  і переважного права працівників на те, щоб залишитися на роботі. 
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Органи та установи ВПР:

Вища прокурорська рада України
– строк повноважень 4 роки (крім Генпрокурора) 

Пленарний склад - 15 осіб: члени обох палат та Генеральний прокурор за 
посадою (його заміщує, у разі відсутності, один із заступників). Він головує 
на засіданнях пленарного складу Ради. Повноваження пленуму ті ж, що і у 
Ради прокурорів України зараз. Крім того, формує та керує секретаріатом 

ВПР, який обслуговує також Інспекцію ВПР. Висуває кандидатури для 
призначення Генеральним прокурором, складає висновки при його 

звільнені та інше. 

Кваліфікаційна палата ВПР
Склад 7 осіб:

- 4 прокурори, обрані конференцією 
прокурорів;

- 1 – від Президента;
- 1 – від парламенту;

1- від конференції науковців. 
Стаж – 15 років 

Голову обирають зі свого складу. 
Повноваження: добір, переводи, 
оцінювання, звільнення. Рішення 

оскаржуються до КАС ВС  

Дисциплінарна палата ВПР
Склад 7 осіб:

- 4 прокурори, обрані конференцією 
прокурорів;

- 1 – від Президента;
- 1 – від парламенту;

1- від конференції науковців. 
Стаж – 15 років 

Голову обирають зі свого складу. 
Повноваження: дисциплінарне 

провадження, деонтологічні
консультації. Рішення оскаржуються 

до КАС ВС та ВРП 
 

Інспекція ВПР (повноваження 5 років):
Склад 15 осіб (юристи зі стажем роботи не менше 15 років): 

- 5 осіб, обрані конференцією прокурорів (в тому числі, прокурори у відставці);
- 5 осіб, призначених Президентом з числа адвокатів і науковців;

- 5 осіб, призначених парламентом з числа адвокатів і науковців.
Голову обирають з числа прокурорів. 

Повноваження:
- перевірка за планом, затвердженим пленумом ВПР, стану організації роботи в 

органах прокуратури та проведення за рішенням Пленуму позапланових перевірок 
(мають право залучати до перевірок інших прокурорів);

- визначення прийнятності дисциплінарної скарги та прийняття рішення про її 
повернення;

- ініціювання перед Дисциплінарною палатою відкриття дисциплінарного 
провадження;

- проведення перевірки ДС під керівництвом відповідного члена ДП;
- участь в засіданнях ДП. 

Секретаріат ВПР:
керівник є головою 
державної служби 

Національна академія 
прокуратури України:
додати статус науково-
дослідного закладу до 

чинного статусу 

Комісії з 
оцінювання 

прокурорів: склад 
затв. пленум ВПР на 
4 роки. Члени – на 

громадських засадах 
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