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У виданні в популярній формі розглядається система і структура судових і 

правоохоронних органів України, їх місце і роль в системі державних органів, 
історія становлення, правове регулювання їх діяльності, перспективи їх 
розвитку, функціонування в правовій державі. Правоохоронні органи в правовій 
державі повинні забезпечити дотримання законності і стан правопорядку у всіх 
сферах суспільного життя. Однією з головних ознак правової держави є дійова 
судова влада. Основне призначення якої - судовий захист законних прав та 
інтересів держави, особи і господарюючих суб’єктів різних форм власності. 
Якщо ми дійсно думаємо побудувати правову державу (причому таку, яка б на 
рівних увійшла в європейське співтовариство), головним завданням є створення 
справжньої судової влади і системи правоохоронних органів, які б 
забезпечували всемірне додержання прав і свобод людини і громадянина – 
найвищої соціальної цінності в нашій державі.  
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Вступ 

Незважаючи на особливості правових структур у різних країнах, усі сходяться 
на необхідності функцій, що здійснюють судові органи. В цьому зв’язку 
незалежність судової влади є предметом постійної уваги міжнародного 
співтовариства. Захист прав особи незалежним і неупередженим судом є в 
центрі уваги такого міжнародного документа, як Загальна декларація прав 
людини. Право кожної людини на справедливий і відкритий судовий розгляд у 
разі пред’явлення їй обвинувачення у вчиненні злочину закріплене також 
Паризькою хартією для нової Європи. 
Звертає на себе увагу й те, що проблемам незалежності суддів, їх добору, 

статусу та професійної підготовки присвячено окремий міжнародний документ, 
який називається “Основні принципи незалежності судових органів”. У ньому 
сформульовані головні міжнародно-правові стандарти, що забезпечують 
правильність відправлення правосуддя і можуть бути успішно використані при 
формуванні інститутів судової влади. 
Подальше розроблення і здійснення практичних заходів щодо проведення в 

життя міжнародних норм і стандартів, які стосуються правосуддя - головне 
питання, поставлене перед нашою державою і суспільством. 
Не дивлячись на декілька розробок проектів правової реформи слід 

відзначити, що тільки останнім часом під головуванням Глави держави 
створена комісія по підготовці закону про судоустрій в Україні. Його прийняття 
буде наріжним каменем в реформуванні всієї правової системи і в першу чергу 
судової влади. 
На протязі останніх років було прийнято низку нормативних актів і законів, 

спрямованих на поліпшення діяльності судової влади. Однак все це до будь-
який серйозних наслідків щодо поліпшення її діяльності не привело. Змінюючи 
фасад ми практично нічого суттєвого не змінили в самій суті її діяльності. Всі 
попередні офіційні і неофіційні концепції залишились не реалізовані і нічого 
позитивного в поліпшення роботи судів не внесли. А тому слід визнати, що 
судова влада ще не зайняла належного їм високого місця в нашій державі. 
В процесі обговорення і прийняття закону про судоустрій необхідно 

радикально змінити функції суду і ставлення до нього фізичних і юридичних 
осіб. 
В умовах економічних реформ значну роль відіграють правовідносини у сфері 

господарської діяльності. А тому значної актуальності набувають проблеми 
господарського судочинства. Його діяльність регламентується Господарським 
процесуальним кодексом і в значній мірі не співпадає з загальними правилами 
судочинства. 
Використання узагальнень практики розгляду господарських спорів 

господарськими судами та наукових напрацювань з проблем вдосконалення 
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господарського судочинства буде сприяти покращенню діяльності 
господарських судів. Реалізація нових наукових та практичних напрацювань 
буде сприяти прийняттю нового Господарсько-процесуального кодексу 
України. Вказаними нормативно-правовими актами регулюється також участь 
прокурорів в господарському судочинстві. Водночас з опануванням цих нових 
функціональних обов’язків по участі у розгляді в судах справ 
удосконалювались і відповідні норми господарсько-процесуального 
законодавства. 

Тема 1. Предмет і завдання курсу “Судові і правоохоронні органи України” 

До предмету курсу “Судові і правоохоронні органи України” входять 
завдання, система, принципи організації і діяльності, функції, структура 
судових і правоохоронних органів України. 
Завданням курсу є ознайомлення студентів юридичних вузів з основами 

діяльності судових і правоохоронних органів з метою формування в них понять 
про систему цих органів, їх завдання і функції. Завданням судових і 
правоохоронних органів є охорона від посягань на права і законні інтереси 
фізичних і юридичних осіб, суспільного і державного ладу, всіх форм власності. 
Курс “Судові і правоохоронні органи України” тісно пов’язаний з іншими  

правовими науками; 
1) теорією держави і права; 
2) історією держави і права; 
3) конституційним правом; 
4) адміністративним правом; 
5) кримінальним правом; 
6) цивільним правом; 
7) господарським правом; 
8) кримінально-процесуальним правом; 
9) цивільно-процесуальним правом; 
10) правом соціального забезпечення і т.д. 
Теорія держави і права розглядає суть держави, її функції, етапи розвитку. 

Висвітлює питання про право і законність. Все це має значення для розуміння 
суті правосуддя і правоохоронної діяльності.    
Пізнання багатьох правових питань організації і діяльності судових і 

правоохоронних органів України вимагає бачення конкретних правових явищ в 
розвитку, на фоні історичних подій, в порівнянні з накопиченим правовим 
досвідом як в нашій країні, так і за її межами. Адже для того, щоб зрозуміти, 
чому саме судові і правоохоронні органи зараз мають саме таку структуру, 
потрібно побачити їх розвиток. 
Конституційне право визначає принципи організації і діяльності судових і 

правоохоронних органів України, роль і місце суду і правоохоронних органів в 
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системі влади. Конституція України є юридичною базою, фундаментом для 
законодавства про судоустрій України. 
Адміністративне право і адміністративний процес вивчають відносини, що 

виникають при організації адміністративної влади працівниками 
правоохоронних органів і суддями. Правила застосування адміністративної 
відповідальності за відповідні проступки, вирішення справ про адміністративні 
проступки. 
Курс “Судові і правоохоронні органи України“ тісно пов’язаний з цивільним, 

кримінальним і господарським правом. Стосовно кримінального права, то 
правоохоронні органи часто використовують норми кримінального права в 
своїй діяльності по виявленню злочинів. Цивільне право застосовується в 
основному судами при вирішенні цивільних спорів. Господарське право 
застосовується при здійснення прокурорського нагляду за суб’єктами 
господарської діяльності, при вирішенні спорів в арбітражних судах України.  
Кримінальний і цивільний процес також тісно пов’язаний з курсом “Судові і 

правоохоронні органи України”. зокрема, це стосується правозастосовчої 
діяльності правоохоронних органів, а також провадження в судах, яке, як 
відомо, чітко регламентується законодавством.  
Джерела курсу “Судові і правоохоронні органи України” – це система 

внутрішніх національних законів та підзаконних нормативно-правових актів, 
що містять норми, пов’язані з діяльністю судових і правоохоронних органів 
України. 
Правовими джерелами курсу є: 
1. Конституція України 
2. Закон України “Про судоустрій” 
3. Закон України “Про прокуратуру” 
4. Закон України “Про статус суддів” 
5. Закон України “Про адвокатуру” 
6. Закон України “Про нотаріат” 
7. Закон України “Про міліцію” 
8. Закон України “Про Конституційний Суд України” 
9. Закон України “Про господарський суд” 
10. Закон України “Про органи суддівського самоврядування” 
11. Закон України “Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і 

дисциплінарну відповідальність суддів судів України ” 
12. Закон України “Про державний захист працівників суду і правоохоронних 

органів ” 
13. Закон України “Про міжнародний комерційний арбітраж” та інші. 
Джерелами курсу також є ціла низка підзаконних нормативно-правових актів, 

які прийняті на підставі і для виконання вищезгаданих законів. 
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Тема 2. Судова влада в Україні 

У побуті часто вживається термін “суд”, “судова влада”, “судові органи”, 
“правосуддя”, “органи правосуддя”. Якщо про суд кожен має певне уявлення, то 
поняття судової влади недавно увійшло в наш вжиток, з часу проголошення 
незалежності Української держави. Першими документами незалежної України 
були проголошені ідеї побудови правової держави, а однією з ознак правової 
держави являється поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову. Конституція 
України, інші законодавчі акти визначають функції, завдання і цілі, на яких 
здійснюється безпосередня діяльність органів, які впроваджують дану владу. 
Третя за традиційною послідовністю гілка державної влади - судова - займає 
своє, особливе місце, далеко не останнє у системі перелічених органів. Органи 
судової влади мають чітко визначену Конституцією України і законодавчими 
актами України компетенцію і діють незалежно від законодавчої і виконавчої 
влади і відіграють виняткову важливу роль у загальній системі стримувань і 
противаг, яка передбачається принципом поділу влади. Від законодавчої і 
виконавчої влади вона відрізняється своїми цілями і завданнями, які 
вирішуються і досягаються особливими властивими тільки їй методами, 
формами і засобами. 
Невід’ємною умовою побудови в Україні демократичної правової держави є 

становлення сильної і незалежної судової влади. Становлення судової влади 
передбачає передусім створення єдиної судової системи та гарантування 
незалежності здійснення правосуддя. Незалежність процесуальної діяльності 
суддів, в тому числі й при вирішенні конкретної судової справи, означає, на 
мою думку, їх безпосередню незалежність: від впливу різних органів державної 
влади і управління, посадових осіб, громадських організацій, партій і рухів, 
засобів масової інформації, окремих громадян, від вищестоящих судів, від 
висновків слідчих органів, прокуратури, учасників судового процесу. 
На основі нині діючої Конституції України визначаються нові шляхи 

здіснення та забезпечення судово-правової реформи, яка має привести до 
утворення незалежної судової влади, здатної вирішувати завдання гарантування 
захисту прав і свобод людини і громадянина, інтересів громадянського 
суспільства. Судово-правова реформа повинна відбуватися на підставі 
концепції, яка відповідно до Указу Президента України від 8 жовтня 1997 року 
про утворення Координаційної ради з питань судово-правової реформи в 
Україні має бути розроблена, оскільки концепція судово-правової реформи, що 
була схваленою постановою Верховної Ради України 28 квітня 1992 року, себе 
вичерпала. 
Суд – це орган судової влади, який здійснює правосуддя у державі з метою 

охорони від посягань на суспільний і державний лад, права та законні інтереси 
фізичних і юридичних осіб та всіх форм власності. 
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Конституція України гарантує широку систему правового захисту від будь-
яких дій чи бездіяльності адміністративних органів управління. У ст. 55 
Основного Закону проголошено: “Кожному гарантується право на оскарження в 
суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових осіб”. Отже завданням суду  є охорона 
від всяких посягань прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, 
суспільного і державного ладу, всіх форм власності. 
Термін “суд” вживається в кількох значеннях. По-перше, суд - це установа, де 

працюють співробітники суду. По-друге, суд можна трактувати як склад суддів, 
які розглядають судові справи, крім того суд -  це і певний судовий процес. І 
безумовно суд - це компетентний державний орган. 
В ст. 1 Закону України “Про статус суддів” від 15.12. 1992 року сказано, що 

судді та залучені у визначених законом випадках для здійснення правосуддя 
представники народу є носіями судової влади в Україні, які здійснюють 
правосуддя незалежно від законодавчої та виконавчої влади. Здійснюється 
судова влада виключно спеціальними створеними для цієї мети органами - 
судами і у лише їй одній притаманній формі - шляхом відправлення правосуддя. 
Діяльність суду при здійсненні правосуддя спрямована на всемірне зміцнення 

законності і правопорядку, запобігання злочинам та іншим правопорушенням і 
має завданням охорону від усяких посягань: 

1) закріплених у Конституції України суспільного ладу, його політичної та 
економічної систем. 

2) соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод громадян, 
проголошених та гарантованих Конституцією і законами України. 

3) прав і законних інтересів державних підприємств, установ, організацій. 
 
Згідно ст. 124 Конституції України делегування функцій судів, а також 

привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не 
допускається. 
Суду притаманні певні ознаки, що в свою чергу відрізняє його від інших 

органів. Суд розглядає і вирішує особливі категорії справ, які не може 
розглянути ніякий інший орган; розгляд справ у суді здійснюється з 
дотриманням особливої процедури, регламентованої законом; йому властива 
особлива самостійність при розгляді справ, між судами немає встановлених 
відносин певної підлеглості; рішення суду проголошується від імені України. 
Це придає даному рішенню силу закону, обов’язковість для усіх громадян і 
органів, яким вони адресовані.  
Нормативні акти: 

1. Конституція України 28 червня 1996 року. 
2. Закону України “Про статус суддів” від 15.12. 1992 року. 
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Тема 3. Правосуддя як метод здійснення судової влади. 

Правосуддя - (з латинської мови юстиція) це встановлений порядок розгляду і 
вирішення судами конституційного, цивільного, господарського, кримінального 
і адміністративного судочинства, що здійснюється в особливій процесуальній 
формі. Кожна з даних форм регулюється своїми окремими законами, які 
встановлюють спеціальні способи і засоби, з допомогою яких досягається цілі і 
вирішуються завдання, які стоять перед судовою владою. 
Правосуддю притаманні певні особливості, що в свою чергу відрізняє його від 

інших форм державної діяльності. А саме: 
1) вирішення особливої категорії питань державної та суспільної діяльності, 

які не може розглянути ніякий інший орган влади; 
2) здійснення правосуддя провадиться з дотриманням особливої процедури, 

регламентованої Конституцією України; 
3) правосуддя покладено виключно на суди; 
4) судам властива особлива самостійність при розгляді справ і між ними 

немає встановлених відносин будь-якої підлеглості; 
5) суд приймає рішення від імені держави України. Це придає даному 

рішенню силу закону, обов’язковість виконання для всіх, кому вони адресовані. 
Правосуддя і правоохоронна діяльність нерозривно пов’язані між собою. 

Функції правосуддя і правоохоронної діяльності багато в чому збігаються. Основним із їх завдань є 
забезпечення стану законності в державі, недопущення порушень закону з метою утвердження 
України як правової держави. Правоохоронні органи здійснюють, в основному, превентивну 
правозахисну діяльність. Якщо ж злочин все-таки скоєно, то завданням правоохоронних органів є 
розкрити злочин, виявити злочинця і передати його до органів правосуддя. Органи правосуддя, в свою 
чергу, повинні здійснити правосуддя, тобто визначити заходи для перевиховання злочинця і 
визначити справедливе покарання відповідно до Закону. 
Органи правосуддя відрізняються від правоохоронних органів тим, що правосуддя  має особливий 

статус і здійснюється тільки визначеним в Конституції органом – судом. В правоохоронних органах 
існує підпорядкування нищестоящих органів вищестоящим. Хоча варто відзначити, що правоохоронні 
органи і органи правосуддя є складовими єдиної державної системи, яка покликана забезпечити 
захист прав і свобод людини – найвищої соціальної цінності в нашій державі. 
Правосуддя відправляється в трьох формах: 
1) суддею одноособово; 
2) колегіально. 
3)  судом присяжних. 
 Кримінальні справи розглядаються в суді першої інстанції одноособово суддею, який виносить 

рішення ім’ям України. Кримінальні справи про злочини, за які законом передбачені покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк більше 10 років, розглядаються в суді першої інстанції колегіально   
трьома суддями, якщо підсудний заявив клопотання про такий розгляд. 
Кримінальні справи про злочини, за які законом передбачена можливість призначення покарання у 

вигляді пожиттєвого позбавлення волі, в суді першої інстанції розглядаються судом у складі трьох 
суддів і трьох народних засідателів. 
Розгляд справи у касаційному порядку здійснюється судами у складі трьох суддів, а в порядку 

судового нагляду – у складі не менше трьох суддів. 
Конституцією України кожній людині гарантовано право звернутись до суду для захисту своїх 

конституційних прав і свобод. Конституція має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої 
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дії. Це зобов’язує суди при розгляді конкретних справ керуватись насамперед нормами Конституції 
України. 
З метою правильного застосування норм Конституції при здійсненні правосуддя Пленум 

Верховного Суду України видав Постанову №9 від 01.11.96“ Про застосування Конституції України 
при здійсненні правосуддя”. В цій Постанові Пленум дав судам такі роз’яснення:  

1. Відповідно до ст.8 Конституції в Україні визнається і діє принцип верховенства закону. 
Конституційні права та свободи людини і громадянина є безпосередньо діючими. Вони визначають 
цілі і зміст законів та інших нормативно-правових актів, зміст і спрямованість діяльності органів 
законодавчої та виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і забезпечуються захистом 
правосуддя. 
Виходячи із зазначеного принципу та гарантування Конституцією судового захисту конституційних 

прав і свобод, судова діяльність має бути спрямована на захист цих прав і свобод від будь-яких 
посягань шляхом забезпечення своєчасного та якісного розгляду конкретних справ. При цьому слід 
мати на увазі, що згідно зі ст.22 Конституції закріплені в ній права і свободи людини й громадянина є   
невичерпними. 

2. Оскільки Конституція України, як зазначено в її ст.8, має найвищу юридичну силу, а її норми є 
нормами прямої дії, суди при розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи 
іншого нормативно-правового акта з точки зору його відповідності Конституції і в усіх необхідних 
випадках застосовувати Конституцію як акт прямої дії. Судові рішення мають ґрунтуватись на 
Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй. 
У разі невизначеності в питанні про те, чи відповідає Конституції України застосований закон або 

закон, який підлягає застосуванню в конкретній справі, суд за клопотанням учасників процесу або за 
власною ініціативою зупиняє розгляд справи і звертається з мотивованою ухвалою (постановою) до 
Верховного Суду України, який відповідно до ст.150 Конституції може порушувати перед 
Конституційним Судом України питання про відповідність Конституції законів та інших нормативно-
правових актів. Таке рішення може прийняти суд першої, апеляційної, касаційної чи наглядової 
інстанції в будь-якій стадії розгляду справи. 
Суд безпосередньо застосовує Конституцію у разі: 
1) коли зі змісту норм Конституції не випливає необхідність додаткової регламентації її 

положень законом; 
2) коли закон, який був чинним до введення в дію Конституції чи прийнятий після цього, 

суперечить їй; 
3) коли правовідносини, що розглядаються судом, законом України не врегульовано, а 

нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною Радою або Радою міністрів Автономної Республіки 
Крим, суперечить Конституції України; 

4) коли укази Президента України, які внаслідок їх нормативно-правового характеру підлягають 
застосуванню судами при вирішенні конкретних судових справ, суперечать Конституції України. 
Якщо зі змісту конституційної норми випливає необхідність додаткової регламентації її положень 

законом, суд при розгляді справи повинен застосувати тільки той закон, який ґрунтується на 
Конституції і не суперечить їй. 

 Слід мати на увазі, що суд не може, застосувавши Конституцію як акт прямої дії, визнати 
неконституційними закони чи правові акти, перелічені в ст.150 Конституції, оскільки це віднесено до 
виключної компетенції Конституційного Суду України. 
Разом з тим суд може на підставі ст.144 Конституції визнати такими, що не відповідають 

Конституції чи законам України, рішення органів місцевого самоврядування, а на підставі ст.124 
Конституції - акти органів державної виконавчої влади: міністерств, відомств, місцевих державних 
адміністрацій тощо. Звернення до Конституційного Суду України в такому разі не вимагається. 

 Виходячи з положення ст.9 Конституції України про те, що чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства 
України, суд не може застосувати закон, який регулює правовідносини, що розглядаються інакше як 
міжнародний договір. У той же час міжнародні договори застосовуються, якщо вони не суперечать 
Конституції України. 
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 Судам необхідно виходити з того, що нормативно-правові акти будь-якого державного чи іншого 
органу (акти Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови і розпорядження 
Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
чи рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, акти органів місцевого самоврядування, 
накази та інструкції міністерств і відомств, накази керівників підприємств, установ та організацій 
тощо) підлягають оцінці на відповідність як Конституції, так і закону. 
Якщо при розгляді справи буде встановлено, що нормативно-правовий акт, який підлягав 

застосуванню, не відповідає чи суперечить законові, суд зобов’язаний застосувати закон, який 
регулює ці правовідносини. 

 Згідно з ч.2 ст.6 Конституції органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої 
повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України. 
Закони та інші нормативні акти, прийняті до набуття чинності Конституцією, є чинними в частині, 

що не суперечить їй (ст.1 розділу ХV Конституції). У зв’язку з цим при розгляді справи суд може на 
підставі Постанови Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. “Про порядок тимчасової дії на 
території України окремих актів законодавства Союзу РСР” застосувати нормативні акти колишнього 
Союзу РСР, які не суперечать Конституції і законам України. 

 Звернути увагу судів на те, що згідно з ч.2 ст.57 Конституції є не такими, що набрали законної 
сили, а отже, не можуть застосовуватись ті закони та інші нормативно-правові акти, що визначають 
права і обов’язки громадян, які не доведені до відома населення у встановленому законом порядку. Це 
означає, що судове рішення не може ґрунтуватись на не оприлюднених нормативно-правових актах 
такого змісту. 

 З урахуванням конституційного положення про те, що правосуддя в Україні здійснюється 
виключно судами, юрисдикція яких поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі (ст. 
124 Конституції), судам підвідомчі всі спори про захист прав і свобод громадян. Суд не вправі 
відмовити особі в прийнятті позовної заяви чи скарги лише з тієї підстави, що її вимоги можуть бути 
розглянуті в передбаченому законом досудовому порядку. 
Статтею 55 Конституції кожній людині гарантовано право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, а тому 
суд не повинен відмовляти особі в прийнятті чи розгляді скарги з підстав, передбачених законом, 
який це право обмежує. 

 Згідно зі ст.10 Конституції державною мовою в Україні є українська мова, всебічний розвиток і 
функціонування якої в усіх сферах суспільного життя на всій території України забезпечується 
державою. Виходячи з цього конституційного положення судочинство в Україні має провадитися 
українською мовою. На виконання ч.4 ст.10 Конституції суд за клопотанням осіб, які беруть участь у 
розгляді справи, зобов’язаний застосовувати при провадженні судочинства й іншу мову в порядку, 
визначеному законом (наприклад, Кримінально-процесуальним, Цивільним процесуальним 
кодексами). 
Суд має суворо додержувати вимог ч.3 ст.19 КПК про те, що слідчі й судові документи відповідно 

до встановленого цим Кодексом порядку, вручаються обвинуваченому в перекладі на його рідну мову 
або іншу мову, якою він володіє. 
Конституційні положення про законність судочинства та рівність усіх учасників процесу перед 

законом і судом (ст.129 Конституції) зобов’язують суд забезпечити всім їм рівні можливості щодо 
надання та дослідження доказів, заявлення клопотань та здійснення інших процесуальних прав. 

 При вирішенні цивільних справ суд має виходити з поданих сторонами доказів. Поряд з цим він 
може запропонувати позивачеві чи відповідачеві подати додаткові докази, а в разі, коли сторони не в 
змозі їх зібрати, а без них правильно вирішити справу неможливо,  за клопотанням сторін суд сам 
може витребувати такі докази. 

 При розгляді трудових спорів судам слід мати на увазі, що ч.3 ст.43 Конституції використання 
примусової праці заборонено. У зв’язку з цим не можуть застосовуватись як такі, що суперечать 
Конституції, правила статей 32, 33, 34 КЗпП , відомчих положень чи статутів про дисципліну тощо, 
які передбачають можливість тимчасового переведення працівника без його згоди на іншу роботу в 
порядку дисциплінарного стягнення, у разі виробничої необхідності або простою, а також можливість 
виконання ним роботи, не передбаченої трудовим договором. 
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Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також 
робота, що виконується особою, чи служба, яку вона несе за вироком чи іншим рішенням суду або 
відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан. 

 Відповідно до ст.39 Конституції громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити 
збори, мітинги, походи і демонстрації, завчасно сповіщаючи про них органи виконавчої влади чи 
органи місцевого самоврядування. 
Справи про обмеження цього права розглядаються судами в порядку, встановленому для справ, що 

виникають з адміністративно-правових відносин. 
 Тим, хто працює, Конституція гарантує право на страйк для захисту своїх економічних і 

соціальних інтересів. Порядок здійснення цього права встановлюється законом з урахуванням 
необхідності забезпечення національної безпеки, охорони здоров’я, прав і свобод інших людей. Ніхто 
не може бути примушений до участі або до неучасті у страйку (ст.44 Конституції). 
Рішення про визнання страйку незаконним ухвалюється судом на підставі Конституції і чинного 

законодавства. Страйк має визнаватися незаконним, наприклад, коли працюючі добиваються в такий 
спосіб політичних цілей або коли ним створюється загроза життю і здоров’ю, правам і свободам 
інших людей, або коли він організовується чи здійснюється у державних органах, на підприємствах та 
в організаціях, на які покладено забезпечення обороноздатності, правопорядку і безпеки країни, на 
безперервно діючих виробництвах, зупинення яких пов’язане з тяжкими або небезпечними 
наслідками. 
За примушування до участі або до неучасті у страйку винні особи несуть відповідальність у 

встановленому законом порядку. 
 З урахуванням конституційного положення про те, що ніхто не може бути примусово позбавлений 

житла інакше як на підставі закону за рішенням суду (ст.47 Конституції) , судам слід при вирішенні 
житлових спорів виходити з неприпустимості виселення в адміністративному порядку за санкцією 
прокурора осіб, які самоуправно зайняли жиле приміщення або проживають у будинках, що 
загрожують обвалом. 
При розгляді спорів про право користування жилим приміщенням необхідно брати до уваги, що 

ст.33 Конституції гарантує кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, 
свободу пересування та вільний вибір місця проживання. Це означає, що наявність чи відсутність 
прописки самі по собі не можуть бути підставою для визнання права користування жилим 
приміщенням за особою, яка там проживала чи вселилась туди як член сім’ї наймача (власника) 
приміщення або ж для відмови їй у цьому. 

 Суди мають суворо додержувати передбаченого ст.56 Конституції права особи на відшкодування 
за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої 
незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, місцевого самоврядування, 
їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. 
Матеріальна та моральна шкода, заподіяна при здійсненні правосуддя, відшкодовується державою 

відповідно до ст.62 Конституції лише безпідставно засудженій особі в разі скасування вироку як 
неправосудного. 

 Вирішуючи спори, що випливають із права приватної власності громадян, суди повинні виходити з 
положень ст.41 Конституції про те, що це право є непорушним і ніхто не може бути протиправно його 
позбавлений. Примусове відчуження об’єктів права приватної власності може бути застосоване лише 
як виняток з мотивів суспільної необхідності на підставі і в порядку, які встановлені законом, та за 
умови попереднього і повного відшкодування їх вартості (крім умов воєнного чи надзвичайного 
стану, коли неможливе наступне відшкодування). 
Судам необхідно мати на увазі, що відповідно до ч.6 ст.41 Конституції конфіскація майна може 

бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом. У 
зв’язку з цим справи про адміністративні правопорушення, за вчинення яких законом передбачено 
конфіскацію приватного майна особи, повинні розглядатися тільки судами. 

 При розгляді кримінальних справ має суворо додержуватись закріплений у ч.1 ст.62 Конституції 
принцип презумпції невинуватості, згідно з яким особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і 
не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і 
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встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. При цьому неприпустимо 
покладати на обвинуваченого (підсудного) доведення своєї невинуватості. 
Звернути увагу судів на те, що згідно з ч.3 зазначеної статті усі сумніви щодо доведеності вини 

особи тлумачаться на користь останньої. 
Статтею 129 Конституції до основних засад судочинства віднесено змагальність сторін, 

забезпечення доведеності вини та підтримання в суді державного обвинувачення, яке згідно зі ст.121 
Конституції покладається на прокуратуру. Виходячи з цього, при відданні особи до суду, слід в усіх 
справах, що надійшли до суду з обвинувальним висновком, визнавати обов’язковою на підставі п.1 
ст.253 КПК участь у судовому засіданні прокурора. 

 Відповідно до ст.59 Конституції кожен має право на захист від обвинувачення та на правову 
допомогу. Тому, розглядаючи кримінальну справу, суд у передбачених законом випадках має 
забезпечити обвинуваченому право на захист. 
Визнання особи винуватою у вчиненні злочину може мати місце лише за умови доведеності її вини. 

При цьому слід мати на увазі, що згідно зі ст.62 Конституції обвинувачення не може ґрунтуватись на 
припущеннях, а також на доказах, одержаних незаконним шляхом. Докази повинні визнаватись 
такими, що одержані незаконним шляхом, наприклад, тоді, коли їх збирання й закріплення здійснено 
або з порушенням гарантованих Конституцією України прав людини і громадянина, встановленого 
кримінально-процесуальним законодавством порядку, або не уповноваженою на це особою чи 
органом, або за допомогою дій, не передбачених процесуальними нормами. 

 Відповідно до вимог ст.63 Конституції особа не несе відповідальності за відмову давати показання 
або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом, а отже, 
вона не може бути змушена свідчити проти себе, членів сім’ї чи близьких родичів. 
Пропонуючи підсудному дати пояснення щодо пред’явленого обвинувачення та відомих йому 

обставин справи, суд має одночасно роз’яснити йому, а також його дружині чи близькому родичу 
зміст ст.63 Конституції. Якщо під час проведення дізнання чи попереднього слідства підозрюваному, 
обвинуваченому, його дружині чи близькому родичу цього не було роз’яснено, показання зазначених 
осіб повинні визнаватися судом одержаними з порушенням закону, що має наслідком недопустимість 
їх використання як засобів доказування. 
Роз’яснити судам, що з урахуванням зазначеного конституційного положення члени сім’ї чи 

близькі родичі обвинуваченого, цивільного позивача або цивільного відповідача не можуть бути 
притягнуті до кримінальної відповідальності за відмову від дачі показань. У разі ж, коли зазначені 
особи погодились давати показання, вони несуть відповідальність за завідомо неправдиві показання. 

 Конституційне положення про здійснення правосуддя виключно судами зобов’язує їх розглядати 
кримінальні справи і про злочини, перелічені у ч.1 ст.27 КПК . У зв’язку з цим суд не може передати 
матеріали такої справи на розгляд товариського суду в порядку, передбаченому ст.51 КК та ст.8 КПК. 
України. 

 Гарантовані статтями 30 і 31 Конституції недоторканність житла і таємниця листування, 
телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції є невід’ємним правом особи. Дозвіл на 
проникнення до житла чи до іншого володіння особи, та накладення арешту на кореспонденцію, її 
виїмку в поштово-телеграфних установах та на зняття інформації з каналів зв’язку надається тільки 
судом. За результатами розгляду матеріалів про надання такого дозволу, який здійснюється судом з 
додержанням таємниці слідства, ухвалюється процесуальне рішення. 
Слід мати на увазі, що статті 9 і 13 Перехідних положень Конституції (розділу ХV) на дію ст.30 (в 

частині надання дозволу на проникнення до житла чи до іншого володіння особи) та ст.31 Конституції 
не поширюються. 

 Відповідно до ч.5 ст.124 Конституції судові рішення ухвалюються іменем України і є 
обов’язковими до виконання на всій її території усіма без винятку органами державної влади, 
місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами, посадовими особами а також 
окремими громадянами та їх об’єднаннями. 
У разі невиконання судових рішень суди мають піддавати винних у цьому осіб встановленій 

законом відповідальності. 
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 Звернути увагу судів на те, що керівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду України щодо 
застосування чинного законодавства, дані до введення в дію Конституції України, можуть 
застосовуватись при розгляді справ у частині, що не суперечить Конституції.  
Зростання злочинності та інших порушень закону, загрозливе погіршення криміногенної ситуації, 

збільшення кількості тяжких злочинів, поєднаних з насильством, жорстокістю, зухвальством, 
незадовільна боротьба з організованими формами злочинності й корупцією, порушеннями 
громадського порядку та іншими правопорушеннями загострюють соціальну напруженість в Україні, 
завдають моральної і матеріальної шкоди суспільству, дезорганізують роботу підприємств, установ, 
організацій, призводять до зневіри людей у дієвості закону та гарантованості захисту прав і свобод 
державою. 
Все це вимагає докорінного поліпшення роботи судів, які своєю діяльністю по розгляду цивільних, 

кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення покликані сприяти зміцненню 
законності й правопорядку в Україні, надійно захищати права та свободи людини і громадянина. 
Суди в основному забезпечують правильне застосування законів, справедливий розгляд судових 

справ і скарг громадян. Разом з тим у їх діяльності є чимало недоліків і упущень, що негативно 
позначаються на ефективності правосуддя. Не завжди повно і всебічно встановлюються обставини 
злочину, допускаються помилки при дослідженні та оцінці доказів, застосуванні норм кримінального 
та кримінально-процесуального законодавства, призначенні покарання. Мають місце факти 
необґрунтованого засудження громадян. 
Допускаються ще помилки при розгляді трудових, сімейно-шлюбних, житлових, майнових та 

інших цивільно-правових спорів,  справ про адміністративні правопорушення. В деяких судах не 
зжиті факти формалізму і тяганини при розгляді справ, низького рівня організації і проведення 
судових засідань, не завжди виконується передбачений законом обов’язок вживати заходи до 
запобігання правопорушень. 
Касаційні та наглядові  інстанції апеляційних судів не повною мірою використовують їх 

можливості в підвищенні рівня діяльності нижчого рівня судів. Для усунення даних недоліків в 
діяльності судів України Пленум Верховного Суду України прийняв Постанову №1 від 22.02.91                
“Про завдання судів України по підвищенню рівня правосуддя” ( із змінами, внесеними згідно з 
Постановами Пленуму Верховного Суду України №3 від 04.06.93, №12 від 03.12.97 ). В ній, зокрема, 
зазначаються завдання, які покладаються на суди в Україні. В Постанові Верховний Суд України для 
поліпшення стану законності в Україні, зазначив: 

1. Судовим палатам Верховного Суду України,  апеляційним , спеціалізованим та місцевим судам 
України, відповідно до вимог Конституції України, слід рішуче домагатись підвищення рівня своєї 
діяльності, ефективності правосуддя, забезпечувати своєчасний розгляд судових справ і скарг 
громадян, правильне й однакове застосування законодавства.  
В умовах несприятливої криміногенної ситуації, викликаної загрозливим зростанням злочинності 

та інших правопорушень, судам належить шляхом точного і неухильного застосування законодавства 
забезпечити надійний захист прав та свобод людини і громадянина, прав та охоронюваних законом 
інтересів державних і громадських підприємств, установ, організацій від порушень і протиправних 
посягань. 

2. Звернути увагу судів на необхідність посилення їх ролі у зміцненні законності і правопорядку в 
Україні. Судді повинні поліпшити організацію своєї роботи, підвищити рівень культури судових 
процесів, виявляти високу принциповість і непримиренність до будь-яких порушень законності та 
правопорядку, чуйне й уважне ставлення до людей, їх звернень, листів і заяв. Слід рішуче протидіяти 
спробам впливу на суддів у будь-який спосіб і втручання посадових осіб у вирішення конкретних 
судових справ, порушувати перед відповідними органами питання про притягнення таких осіб до 
юридичної відповідальності. 
Судочинство в кримінальних і цивільних справах повинно здійснюватись у повній відповідності з 

чинним законодавством, на основі рівності всіх учасників судового процесу перед законом та судом, 
незалежності суддів і підкорення їх лише законові та з додержанням інших конституційних засад 
судочинства. Суди зобов’язані суворо додержувати вимог ст.10 Конституції України, ст.18 Закону 
України “Про мови в Україні” , ст.9 ЦПК і ст.19 КПК щодо мови, якою ведеться судочинство.  
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3. Відповідно до вимог ст.62 Конституції України, ст.2 КПК України суди повинні забезпечити 
правильне застосування закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до 
відповідальності і жоден невинний не був покараний. 
Судовий розгляд кримінальних справ повинен максимально сприяти зміцненню законності і 

правопорядку, охороні прав та свобод людини і громадянина, прав та законних інтересів фізичних і 
юридичних осіб.  

4. У центрі уваги судів мають постійно перебувати питання неухильного виконання законодавства, 
спрямованого на посилення охорони життя, здоров’я, честі й гідності, недоторканності та безпеки 
людини, на захист прав усіх суб’єктів права власності й господарювання, на боротьбу з 
організованими формами злочинності, посадовими зловживаннями, хабарництвом, ухиленням від 
сплати податків, наркоманією, розпалюванням національної і релігійної ворожнечі, порушеннями 
громадського порядку та іншими небезпечними злочинами. 

5. Зобов’язати суди вжити додаткових заходів до усунення помилок у практиці призначення мір 
кримінального покарання, яке повною мірою повинно відповідати меті виправлення і перевиховання 
засуджених у дусі чесного ставлення до праці, неухильного додержання Конституції та законів 
України, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так й іншими особами. 
Керуючись вимогами закону та роз’ясненнями, даними в постановах Пленуму Верховного Суду 

України з питань призначення покарання, суди повинні забезпечити сувору індивідуалізацію 
покарання з тим, щоб особам, які раніше судились, вперто не бажають залучатись до чесного 
трудового життя, вчинили умисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження, зґвалтування, розбійні напади, 
грабежі, крадіжки при обтяжуючих обставинах, дачу та одержання хабарів, злісне хуліганство та інші 
тяжкі злочини, призначались суворі міри покарання. 
Що ж до осіб, які вперше вчинили менш небезпечні злочини, потрібно обговорювати питання про 

можливість призначення їм покарання, не пов’язаного з позбавленням волі. 
6. З метою зміцнення законності у цивільно-правових відносинах судам належить вдосконалювати 

свою діяльність по розгляду цивільних справ, домагатись підвищення ефективності застосування 
правових засобів як для всебічного захисту прав і законних інтересів громадян і організацій, так і 
припинення спроб використовувати надані законом права всупереч їх соціальному призначенню. 
Необхідно поліпшити якість розгляду трудових справ, особливо справ за позовами про поновлення 

на роботі, про відшкодування збитків, заподіяних робітниками і службовцями при виконанні 
трудових обов’язків, безгосподарністю, випуском неякісної продукції, не допускаючи при цьому 
необґрунтованого зменшення розміру збитків, що підлягають стягненню. Необхідно підвищувати 
вимогливість до службових осіб за додержанням трудового законодавства, виконання вимог про 
зміцнення дисципліни і порядку в трудових колективах. 

7. Суди мають вдосконалити практику розгляду справ по спорах, пов’язаних з користуванням 
житловою площею, справ, що виникають із сімейно-шлюбних відносин, особливо справ про 
розірвання шлюбу, встановлення батьківства, утримання і виховання дітей та вживати заходів до 
виявлення і усунення причин і умов, що сприяли розпаду сім’ї, гостро реагувати на факти 
безвідповідального ставлення до сімейних обов’язків, виховання дітей. 

8. Суди повинні забезпечити суворе і неухильне застосування законодавства, спрямованого на 
охорону природи і раціональне використання природних ресурсів. Виходячи з положень ст.50 
Конституції України про те, що кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля, суди при 
розгляді справ про екологічні правопорушення зобов’язані виявляти всіх причетних до їх вчинення 
осіб і обговорювати питання про притягнення останніх до кримінальної чи адміністративної 
відповідальності та відшкодування завданої цими правопорушеннями шкоди. 

 9. Звернути увагу судів на необхідність поліпшення розгляду справ про адміністративні 
правопорушення, і особливо про дрібне хуліганство, злісну непокору законному розпорядженню або 
вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку, 
військовослужбовця у зв’язку з їх участю в охороні громадського порядку, прояв неповаги до суду, 
публічні заклики до невиконання вимог працівника міліції, посягання на власність, правопорушення в 
галузі охорони природи, у сфері послуг, фінансів і підприємницької діяльності та інші 
правопорушення, розгляд яких віднесено до компетенції судів. 
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Крім того, суди зобов’язані забезпечити своєчасний і правильний розгляд справ за скаргами 
громадян на постанови інших органів і посадових осіб про накладення адміністративних стягнень, 
маючи на увазі, що розгляд таких справ судом є важливим засобом відновлення порушеного права і 
зміцнення законності та правопорядку. 

10. Вказати судам на те, що зміцненню законності і правопорядку, захисту прав і законних інтересів 
громадян, підвищенню відповідальності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
посадових і службових осіб за належне виконання покладених на них обов’язків, посиленню боротьби 
з бюрократизмом значною мірою має сприяти своєчасний і правильний розгляд справ за скаргами 
громадян на неправомірні дії органів управління і службових осіб, які ущемляють права громадян. 

11. Зобов’язати суди докорінно поліпшити їх діяльність по запобіганню злочинам та іншим 
правопорушенням, маючи на увазі, що ефективність цієї роботи залежить перш за все від правильного 
і своєчасного розгляду кримінальних і цивільних справ, а також справ про адміністративні 
правопорушення. Забезпечити неухильне виконання вимог закону про виявлення причин і умов, що 
сприяли вчиненню злочинів та інших правопорушень, і шляхом винесення окремих ухвал (постанов) 
добиватись їх усунення. 

12. Судам належить вжити дійових заходів по вдосконаленню практики винесення окремих ухвал 
(постанов) і поліпшення їх якості з тим, щоб кожна окрема ухвала (постанова) була ефективним 
засобом зміцнення законності та правопорядку, усунення недоліків в діяльності державних, 
громадських, кооперативних підприємств, установ, організацій і запобігання вчиненню злочинів та 
інших правопорушень.  
Належить встановити суворий контроль за своєчасним виконанням окремих ухвал (постанов) 

керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності й у разі їх невиконання 
або формального ставлення до усунення зазначених у них недоліків притягати винних до юридичної 
відповідальності за невжиття заходів за окремою ухвалою (постановою). 

13. Необхідно підвищувати рівень організації і проведення виїзних судових засідань, в яких слід 
розглядати тільки такі кримінальні та цивільні справи, розгляд яких становить широкий громадський 
інтерес і може принести найбільшу користь у правовому і моральному вихованні громадян. 
З метою посилення виховного впливу судових рішень практикувати висвітлення судових процесів 

через пресу, радіо, телебачення. 
14. Судам необхідно викоренити факти формально-бюрократичного ставлення до розгляду 

звернень, заяв і скарг громадян, які є не тільки приводом для поновлення порушених прав і законних 
інтересів громадян, а й засобом виявлення та усунення недоліків у роботі судів, однією з форм 
безпосередньої участі громадян у зміцненні законності. Кожна скарга має бути всебічно перевірена, 
правильно і з додержанням встановленого законом строку вирішена. 

15. Судовим палатам Верховного Суду України, Вищим спеціалізованим судам апеляційним судам 
та  іншим судам касаційної та наглядової  інстанцій необхідно своєчасно вивчати і спрямовувати 
практику застосування законодавства в кримінальних і цивільних справах та справах про 
адміністративні правопорушення. Слід ширше використовувати матеріали узагальнення судової 
практики для надання практичної допомоги суддям, постановки перед відповідними органами питань, 
які стосуються інтересів держави і прав громадян, а також потребують дальшого розвитку і 
вдосконалення законодавства.  
Нормативні акти: 
1   Конституція України 28 червня 1996 року. 
2. Закон України “Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в 

процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” від 6 липня 
1999 року, №832-ХІV 

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України №9 від 01.11.96“ Про застосування Конституції 
України при здійсненні правосуддя” 

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України №1 від 22.02.91 “Про завдання судів України 
по підвищенню рівня правосуддя” ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного 
Суду України №3 від 04.06.93, №12 від 03.12.97 ) 

5. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та 
доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 
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Тема 4. Принципи правосуддя 
Критерієм визнання певного положення принципом цивільного чи кримінального процесу є: 
1) найбільш загальні вихідні положення, ідеї, що мають фундаментальне значення для правосуддя, 

визначають його спрямованість, побудову в цілому, форму і зміст його стадій та інститутів, 
2) принципи виражають панівні в певній державі політичні і правові ідеї, які стосуються завдань, 

способу формування і здійснення правосуддя, які закріплені в нормах права. 
Отже можна зробити висновок, що принципи здійснення правосуддя - це закріплені в законі панівні 

правові ідеї, щодо завдань, способу формування і здійснення правосуддя в цивільних, кримінальних, 
адміністративних, господарських справах, які визначають спрямованість і побудову процесу, форму і 
зміст його стадій та інститутів, порушення яких обов’язково тягне за собою скасування постанови, 
вироку та інших рішень суду по справі. 

 Основні принципи правосуддя в Україні закладені в Конституції. Систему принципів правосуддя 
складають: 

1) здійснення правосуддя виключно судами; 
2) участь народу в здійсненні правосуддя; 
3) незалежність і недоторканість суддів; 
4) одноособовий і колегіальний розгляд справ; 
5) законність; 
6) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом;  
7) забезпечення доведеності вини; 
8) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх 

переконливості; 
9)     підтримання державного обвинувачення в суді прокурором; 
10) забезпечення обвинуваченому права на захист; 
11) гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами; 
1. В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Основною засадою судочинства є 

законність. Звернення до суду за захистом порушених прав гарантується Конституцією України. 
Законність “вимога нормативного характеру”, яка зобов’язує суд, суддю, прокурора, слідчого і також 
інших учасників процесу неухильно і точно дотримуватись правових норм, які закладені в 
Конституції і в ряді інших нормативних актів. 

2. Забезпечення доведеності вини. Суд, прокурор, слідчий, орган дізнання зобов’язані в межах своєї 
компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити всіх 
передбачених законом заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину і до їх 
покарання у випадку доведеності їх вини. Ніхто не може бути притягнутий до відповідальності, якщо 
його вина не доведена. 

3. Охорона особистого життя громадян, таємниця листування, телефонних розмов і телеграфних 
повідомлень. Ніхто не повинен зазнавати свавільного чи незаконного втручання в його особисте чи 
сімейне життя чи вчиняти дії, що посягають на честь, гідність, ділову репутацію. Ніхто не може бути 
позбавлений волі, заарештований, затриманий за підозрою у вчиненні правопорушення не інакше, як 
на підставі і в порядку передбаченому законом. Винятки можуть бути встановлені лише судом у 
випадках, які передбачені законодавством. Ці винятки мають перед собою мету запобігти здійсненню 
злочину або з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи. Але це можливо лише за 
умови, що отримати інформацію іншим чином було неможливо. Порядок накладення арешту на 
кореспонденцію та її виїмку в поштово-телеграфних установах регулюється ст. 31 Конституції, ст. 187 
Кримінально-процесуального кодексу України. В ст. 8, 9 Закону України “Про оперативно-розшукову 
діяльність” сказано, що в окремих випадках дозволяється з метою попередження вчинення 
правопорушення “контролювати шляхом відбору за окремими ознаками телеграфно-поштового 
відправлення”. 
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Зняття інформації з телефонних розмов або інших каналів зв’язку регулюються ст. 31 Конституції 
України ст. 8, 9 Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18. 02. 1992 року де в п. 9 
зазначеного закону сказано, що в окремих випадках можливе зняття інформації з каналів зв’язку, 
застосовування інших технічних засобів отримання інформації. 

4. Здійснення правосуддя тільки судом. Це означає виключну прерогативу суду на визнання 
людини винною у вчиненні правопорушення і призначити їй покарання, тільки судові органи мають 
право вирішувати винність і невинність особи. 

5. Колегіальний і одноособовий розгляд справ у всіх судах. Судочинство проводиться суддею 
колегіально, одноособово, чи судом присяжних. Цивільні справи розглядаються колегіально, або 
одноособово суддею, обраним у встановленому порядку. Щодо кримінальних справ суддя не вправі 
розглянути і вирішити по суті жодної кримінальні справи одноособове, склад має бути лише 
колегіальним. Справи, які розглядаються, можуть бути складні і прості, тому необхідно зважений 
підхід до розгляду справи. 

6. Недоторканість суддів і народних засідателів. В Конституції України, в ряді інших нормативних 
актах знайшов висвітлення даний принцип. Безпосередньо в Законі України від 15. 12. 1992 року “Про 
статус суддів” сказано, що “Судді недоторкані”. Недоторканість судді поширюється на його житло, 
службове приміщення, транспорт і засоби зв’язку, кореспонденцію, належне йому майно і 
документи”. Вони не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності і взяті під варту без 
згоди Верховної Ради України. Любі дії по відношенню до судді можуть бути вчинені лише за 
вмотивованим рішенням суду. Даний принцип забезпечує умови для безпосереднього і ефективного 
вчинення правосуддя, незалежність суддів. Повноваження судді припиняються зі смертю. Вплив на 
суддів в будь-який спосіб не дозволяється. Держава забезпечує особисту безпеку суддів та їх сімей. 
Суддя звільняється з посади органом, який його обрав або призначив на посаду у випадках, які 
передбачені ст. 15 Закону України “Про статус суддів”. 

1) закінчення строку, на який його обрано чи призначено, 
2) досягнення суддею 65 років, 
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я, 
4) припинення його громадянства, 
5) подання суддею заяви про відставку за власним бажанням, 
6) визнання його безвісті відсутнім, або оголошення померлим, набрання законної сили 

обвинувального висновку щодо нього, порушення суддею присяги. 
 Здійснення правосуддя на засадах рівності громадян перед законом і судом. При судовому розгляді 

справ до всіх громадян застосовується одне і те ж саме законодавство, усі люди рівні і вільні у своїх 
гідностях та правах. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 
політичних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 
проживання, за мовними та іншими ознаками. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи 
та є рівними перед законом. 

 Забезпечення відповідачеві, підозрюваному право на захист. Закон дозволяє їм особисто 
захищатися, відстоюючи свої законні інтереси. Кожен громадянин має право на правову допомогу. У 
випадках передбачених законом ця допомога надається безкоштовно. Обвинувачення не може 
ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також припущеннях. Для забезпечення 
права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та 
інших державних органах в Україні діє адвокатура. 

 Національна мова судочинства. Судочинство в Україні проводиться українською мовою, або 
мовою більшості населення даної місцевості. 

 Презумпція невинності заключається в тому, що особа вважається невинуватою у вчиненні 
злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доти її вину не буде доведено в законному 
порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. 

 Забезпечення касаційного оскарження рішення суду. Відповідно до законодавства в Україні діють 
касаційні суди. 

 Гласність судового процесу. Вироки суду у всіх випадках проголошуються публічно. Основними 
засадами судочинства є гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами. 
Правосуддя за своєю суттю є діяльністю, що спрямована на утвердження законності в державі, для 
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становлення України як правової держави. Для здійснення цього немалу роль відіграє доступ 
громадськості до правосуддя. Це ні в якому разі не означає, що громадськість може впливати на 
правосуддя, на суддів, як носіїв судової влади, зобов’язуючи їх прийняти те чи інше рішення. Участь 
громадськості при здійсненні правосуддя означає перш за все відкритість і гласність судового 
процесу. Це забезпечує доступ кожного до залу судового засідання з тим, щоб ознайомитися з 
процесом суду. Виключенням з цього правила можуть бути лише випадки, які прямо зазначені в 
законі (розгляд справи, що стосується державної, комерційної або іншої таємниці, справи, що містять 
конфіденційні відомості про осіб ( наприклад, про зґвалтування) та деякі інші). Для забезпечення 
доступу громадян у здійсненні правосуддя державою приймаються і ратифіковуються певні 
нормативно-правові акти. Прикладом цього може бути Закон України від 6 липня 1999 року №832-
ХІV “Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття 
рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля “, підписану від імені України 25 
червня 1998 року у м. Орхус (Данія). 

 Обов’язковість рішення суду. Судові рішення ухвалюються судами іменем України і є 
обов’язковими для виконання на всій території України. 

 Недоторканість житла. Кожному громадянинові гарантується недоторканість житла. Не 
допускається проникнення до житла чи до іншого приміщення особи, проведення в них огляду чи 
обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням компетентного органу. У невідкладних випадках, 
пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які 
підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до 
житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку. 

  
Нормативні акти : 
1. Конституція України 28 червня 1996 року. 
2. Кримінально-процесуальний Кодекс України від 28.12 1960 року зі змінами та доповненнями. 
3. Закону України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18. 02. 1992 року із змінами та 

доповненнями. 
4. Закону України “Про статус суддів” від 05.12. 1992 року із змінами та доповненнями. 
5. Закон України “Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в 

процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля” від 6 липня 
1999 року, №832-ХІV 

6. Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та 
доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля 

 
 

Тема 5 . Судова система 
Судова система, як необхідна ланка державної влади, яка нерозривно пов’язана з державою, на 

території України почала своє становлення з часів Київської Русі (“Статут” Володимира 
Святославовича Х ст. і “Руська Правда” Ярослава Мудрого ХІ ст.), за якими провадилося судочинство 
княжим судом, судом посадника, судом тисяцького, судом верви. Крім того, існували вотчинний та 
церковний суди. 
Судочинство належало до компетенції адміністративної влади, а суддями були Великий князь (або 

тіун — заступник князя на суді), посадники, тисяцькі, волостелі, феодали та їхні помічники. Церковні 
люди підлягали церковному суду, де функції суддів виконували архімандрити, єпископи, 
архієпископи і митрополити, ігумени. 
Низовою ланкою був суд верви (громадський суд), до складу якого входили вервний староста і 

визначені громадяни (добрії люди). Компетенцією цього суду був захист власності. 
У пригородах першою інстанцією був суд посадника і суд тисяцького. Посадники судили 

колегіальне у товаристві соцьких. У містах правосуддя здійснював княжий суд. 
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В період, коли Україна була під владою Литви, правосуддя проводилося за Литовськими статутами. 
В цей час існували три збірники законів: Старий статут (1529), Волинський статут (1566), Новий 
статут (1588). Судоустрій мав такий вигляд: 
Копні суди сіл. До їх складу входили старець чи отаман в оточенні старших громадян (добрих 

людей). Вони вели дрібні карні та всі майнові справи. З більш карних справ попереднє слідство вели 
за старим звичаєм — гонили слід громадою, або копою, звідки й назва — копні суди. 
Домініальні суди або приватні суди пана. Публічні суди над селянами, доручені панові. Домініальні 

суди були вищою інстанцією для копних судів. 
Земський суд — це був самоуправний шляхетський суд. Керував ним земський суддя. Судив він у 

присутності асесорів (помічників). Засідав суд у головному місті кожної землі. 
Шляхетські вічові суди — вища інстанція для копних і земських судів. Вони збиралися чотири рази 

на рік під проводом воєводи. Деякі важливі судові справи, а також апеляції виносили й на сеймики 
воєводства, які збиралися щороку. 
Гродський суд — це був суд старости гроду. Йому допомагав гродський суддя. На випадок 

відсутності старости його заступав земський урядник. Компетенція гродського суду поширювалася на 
всіх мешканців округи. 
В козацькій державі існувала своя система судів. 
За судовою реформою 1760—1763 pp., що її здійснив останній гетьман К.Розумовський, в Україні 

відновлено чинність земських, гродських та інших судів на зразок системи, передбаченої 
Литовськими статутами. 
Судову систему наприкінці ХІХ ст. становили: губернські суди, судові палати, військові і морські 

суди, комерційний суд в Одесі, волосні мирові суди. Очолював судову систему Правительствуючий 
Сенат — вищий судовий орган Російської імперії. 
Судову систему УНР (1917,1919 рр.) становили Генеральний суд УНР, міські суди, повітові суди, 

дільничі суди, робітничі і селянські революційні трибунали. 
Генеральний Суд УНР створений Центральною Радою в грудні 1917 p., виконував всі функції 

Правительствуючого сенату. Складався з 15 суддів, цивільного, карного й адміністративного 
департаментів. Генеральний Суд УНР діяв і за Гетьманату до липня 1918 p., але в січні 1919р. 
Директорія скасувала Державний Сенат на підставі закону УЦР від 2.12.1917 p. під новим 
найменуванням — Найвищий суд УНР (або Народницький суд УНР). 
Постанова від 4.01.1918 р. передбачала створення робітничих і селянських революційних 

трибуналів “з метою нещадного переслідування мародерства і всіх видів зловживань промисловців і 
торговців, рівно для боротьби з саботажем чиновників та інших службовців всіх установ і взагалі 
рішучої боротьби з ворогами революції”. 
Революційні трибунали обиралися повітовими і міськими Радами робітничих, солдатських і 

селянських депутатів в кількості 12 чоловік. Справи у трибуналах розглядалися в складі голови 
трибуналу або одного із його заступників і 4-х членів, обраних за жеребком із загальної кількості 
членів трибуналу. 
Міські, повітові і дільничі суди діяли в складі 1 постійного судді і 4-х чергових народних 

засідателів. Рішення цих судів були остаточними і підлягали негайному виконанню. Справи 
розслідувалися суддею, а накази про затримання, арешт затверджувалися усім складом суду протягом 
12 годин. 
Судову систему Гетьманату складали Державний Сенат (верховний судовий орган), Генеральний 

Суд (вищий судовий орган), Судові палати, Окружні суди, З’їзди мирових судів, Мирові суди. Дана 
судова система була втілена в життя лише частково. 
Судову систему Української Соціалістичної Республіки (1922) графічно можна зобразити таким 

чином: 
За основами судоустрою СРСР і союзних республік (1924) систему судів складали Верховний суд 

УРСР, Головний суд АМРСР, губернські суди, Народні суди, Військові трибунали, Військові 
транспортні трибунали. 
В 1924 p. у складі УРСР була створена Автономна Молдавська Радянська Соціалістична Республіка 

(АМРСР), судова система якої складалася із народних судів і Головного суду АМРСР. 
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В зв’язку із скасуванням в 1925 p. губерній і створення замість них округів губернські суди були 
замінені окружними. 
В складі окружних судів і Головного суду АМРСР діяли надзвичайні сесії, які розглядали справи 

про “політичний бандитизм”. Розслідувало ці справи Головне політичне управління (ГПУ). 
В 1924 p. був створений Верховний Суд СРСР і Об’єднане державне політичне управління (ОДПУ) 

для боротьби “з політичною і економічною контрреволюцією”. 
В 1930 p. були створені залізничні суди (замість військових транспортних трибуналів). В 1933 p. — 

морські і річкові транспортні суди “з метою посилення боротьби зі злочинами, які загрожували 
нормальній роботі транспорту”. 
Згідно Закону про судоустрій СРСР, союзних і автономних республік в Україні існували Верховний 

суд УРСР, Головний суд АМРСР, обласні суди, районні (міські) суди. В 1941-1943 pp. в місцевостях, в 
яких оголошувався військовий стан, народні і обласні суди перетворювалися у військові трибунали. 
Лінійні суди залізничного і водного транспорту були реорганізовані у військові трибунали залізних 
доріг і водних шляхів сполучень. 
Міжнародний військовий трибунал, створений в 1943 р. на нараді голів урядів СРСР, США, 

Великої Британії. Складався із 4-х суддів і їх заступників і 4-х головних військових обвинувачів, 
призначених урядами СРСР, США, Великої Британії і Франції. 
Членом Міжнародного військового трибуналу від СРСР був призначений суддя Верховного суду 

І.Т.Нікітченко, Головним обвинувачем — прокурор Української РСР Р.А.Руденко. 
В 1945 р. в Міжнародний військовий трибунал були передані 24 військові злочинці Німеччини, 

безпосередні організатори всіх актів військової агресії. Вироком Міжнародного військового 
трибуналу, винесеним в 1946 p., всі підсудні, за винятком Шахта, Папена і Фріче, визнані винуватими 
в пред’явлених обвинуваченнях і засуджені. 12 підсудних були засуджені до кари на страту, 7 до 
тюремного ув’язнення — троє на все життя і четверо строком від 10 до 20 років. Підсудний Борман 
був засуджений до кари на страту заочно. Роберт Лей повісився у в’язниці. Гітлер і Гімлер (глава СС) 
не були віддані до Міжнародного військового трибуналу, оскільки покінчили з собою ще до суду. 
В історії народів Нюрнберзький процес був першим судом над агресією і агресорами. 
1946—1948 pp. в Токіо відбувся суд над головними військовими злочинцями. Справу про них 

розглядав Міжнародний військовий трибунал, до складу якого ввійшли представники 11 держав 
(СРСР, США, Китаю, Великої Британії, Франції, Австралії, Голландії, Індії, Нової Зеландії і Філіпін 
— країн,, які брали участь у війні проти Японії). 
Суд в Токіо визнав всіх підсудних винуватими і засудив 8 із них до кари на страту через повішання, 

інших до різних строків ув’язнення. 
Міжнародний Суд ООН — один із 6 основних органів цієї організації і водночас її головний 

судовий орган. Суд складається з 15 суддів, яких обирають строком на 9 років особисто (не як 
представників держав). Серед них не може бути двох громадян однієї країни. Склад суду оновлюється 
на одну третину кожні три роки, причому судді можуть бути переобрані. Міжнародний Суд приймає 
до розгляду лише спори між державами. 
Міжнародний кримінальний суд — створений на 48-й сесії Генеральної Асамблеї ООН в 1993 p. 

Мета МКС — розгляд справ про злочини проти людства, скоєні на території колишньої Югославії. 
Декларація про державний суверенітет України проголосила розмежування законодавчої, 

виконавчої і судової влади найважливішим принципом існування України як правової держави. Під 
судовою владою слід розуміти систему незалежних судів, які в порядку, визначеному законом, 
здійснюють правосуддя. Суди мають владні повноваження для відновлення порушеного права і 
справедливості. Судова влада здійснюється тільки судом і на основі закону. Всі органи, які 
виконували деякі судові функції, скасовуються. 
Конституція України не дає визначення судової системи і зазначає лише, що найвищим судовим 

органом системи судів загальної юрисдикції є Верховний суд України. В Конституції України в ст. 
124 сказано, що “правосуддя в Україні здійснюється виключно судами”, “судочинство здійснюється 
Конституційним судом України і судами загальної юрисдикції. Народ безпосередньо бере участь у 
здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних”. 
Судову систему України становлять загальні, спеціалізовані  суди, міжнародні комерційні 

арбітражі. 
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Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. 
Конституційний Суд України вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів 
Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України. 
Згідно ст.2 Закону України “Про Конституційний Суд” від 16. 10.96 року, завданням 

Конституційного Суду України є гарантування верховенства Конституції України як Основного 
Закону держави на всій території України. 
Система судів загальної юрисдикції України будується за принципами територіальності та 

спеціалізації. Найвищим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний суд України. 
Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди, що закріплено в статті 125 
Конституції України.  
Загальні суди забезпечують захист прав і свобод громадян шляхом розгляду цивільних, 

адміністративних, кримінальних та інших справ. Їх система будується за принципами 
територіальності та спеціалізації. Принцип територіальності означає, що до системи цих судів входять 
місцеві, апеляляційні та спеціалізовані суди і Верховний Суд України, які діють на території 
визначеної їм законодавством. 
Принцип спеціалізації передбачає спеціалізацію даних судів, запровадження системи галузевих 

судів, що в свою чергу означає розподіл по окремих категоріях справ: кримінальні, цивільні, сімейні, 
що передбачається Концепцією судово-правової реформи України. Спеціалізація судів і суддів у 
розгляді справ певних категорій сприяє поглибленому знанню суддями окремих галузей 
законодавства та практику його застосування, підвищенню професіоналізму суддів, а отже більш 
надійному захисту прав і свобод людини, прав і законних інтересів юридичних осіб. Це плани на 
перспективу, але спеціалізація певною мірою діє і в наш час. За чинним законом “Про судоустрій” в 
Україні як спеціалізовані діють військові та господарські суди, а у Верховному суді України діють 
спеціалізовані судові палати по розгляду цивільних та кримінальних справ, а у Верховному суді, крім 
того, діє військова палата. Структуру господарських судів становить Вищий Господарський суд 
України, якому безпосередньо  підпорядковуються апеляційні та місцеві    суди . Крім того в даній 
системі функціонує Міжнародний комерційний арбітражний суд , Морська арбітражна комісія. Усі 
суди становлять цілісну ланку судової системи. Окремі ланки судовою системи взаємодіють між 
собою. Залежно від повноважень вони можуть виступати як суди першої, касаційної, наглядової 
інстанцій. 
Першу ланку загальних судів становлять  місцеві суди, які розглядають усі цивільні і кримінальні 

справи ,а також місцеві спеціалізовані суди. 
Оскільки Конституція визначає лише принципи побудови системи загальних судів, є можливість в 

новому законі про судоустрій передбачити створення  в разі необхідності інших спеціалізованих 
ланок місцевих судів , наприклад сімейних, у справах неповнолітніх, адміністративних . 
Другу ланку загальних судів становлять апеляційні та Вищі спеціалізовані суди. Дані суди 

розглядають більш складні кримінальні і цивільні справи, а також переглядають рішення і вироки 
судів першої ланки. 
Третю ланку становить Верховний Суд України, який має компетенцію переглядати рішення суду 

першої і другої інстанції. В Конституції України чітко закріплено, що Верховний Суд України 
являється найвищою ланкою в системі судів загальної юрисдикції. Він діє у складі Пленуму 
Верховного Суду, і спеціалізованих судових палат з окремих категорій справ. 
В Конституції України закладено положення , що забороняється створення будь-яких надзвичайних 

та особливих судів. 
В майбутньому будуть створені суди спеціальної юрисдикції, до яких слід віднести адміністративні 

суди, виходячи з положень ст. 125 Конституції України, діяльність яких базуватиметься на розгляді 
спорів між громадянами та органами державного управління. 
Суди першої інстанції - це суд, який вирішує справи по суті, виносячи вирок, рішення чи постанову 

. Це можуть бути як апеляційні, так і Верховний Суд України по певних категоріях справ. В першу 
чергу і в основній своїй масі справи в суді першої інстанції розглядають районні місцеві суди. 
Рішення дані суди приймають по суті, які вступають в дію після спливу по кримінальних справах -10 
днів, а по цивільних 7 днів. Даний термін дається для того, щоб внести скаргу учасниками процесу 
або зацікавленими особами, або щоб був поданий протест прокурора за скаргою осіб, які брали участь 
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у судовому процесі, або за протестом прокурора справа може бути переглянута судом другої 
інстанції, тобто направляється на повторний розгляд в інший суд першої інстанції або у той самий 
суд, але вже в іншому складі суддів. Склад суддів другої інстанції може самостійно внести змінив у 
попереднє рішення ( вирок). До розгляду поданої скарги другою інстанцією рішення ( вирок) не 
вступає в законну силу і не виконується. 
У світовій практиці існує два терміни для визначення оскарження судових рішень ( вироків) - 

“апеляція” та “касація”. 
Апеляцію традиційно розглядають як перегляд справи по суті судом вищої інстанції. Цей перегляд 

може бути повним чи частковим, але, як правило, не виходити за межі поданої касаційної скарги. 
Апеляційна інстанція розглядає скаргу за тими ж правилами, що і суд першої інстанції, самостійно 
досліджує докази. ЇЇ рішення замінює собою рішення першої інстанції. 

 Вищі спеціалізовані суди мають бути апеляційною та касаційною інстанцією щодо спеціалізованих 
судів нижчої ланки. 
Касація трактується як перегляд справи судом вищої інстанції без самостійного дослідження 

доказів, лише на основі матеріалу судової справи і лише з метою визначити, чи були дотримані 
вимоги закону під час розгляду справи судами нижчих інстанцій. У нашій юриспруденції вживається 
єдиний термін - касація, який є перевіркою законності і обґрунтованості винесеного рішення чи 
вироку судом першої інстанції . 
Суди другої інстанції закріплюють своє рішення по даній справі у вигляді ухвали. Якщо друга 

інстанція підтвердила рішення, яке було прийняте першою інстанцією, то воно вступає в законну силу 
з моменту підтвердження даною рішення. Цією стадією вичерпалися дії, які можуть самостійно 
ініціювати учасники процесу. 
Коли було закріплено рішення судом другої інстанції, але зацікавлені особи не згідні з ним, то вони 

можуть звернутися зі скаргою в порядку судового нагляду до спеціально уповноважених посадових 
осіб (судових і прокурорських працівників високого рівня). Останні, якщо вони бачать порушення 
законодавства, подають протест в порядку судового нагляду, після чого справа переглядається 
третьою - наглядовою інстанцією, яка має право скасувати усі попередні рішення, вироки та ухвали 
повністю або частково змінити їх, направити справу на повторний розгляд. 
Якщо наглядова інстанція згодилася з попереднім рішенням або вироками чи ухвалами по даній 

справі, то можна звертатися у вищевказаному порядку аж до Пленуму Верховного Суду України. 
Законодавство передбачає також можливість повторного розгляду справи у зв’язку з так званими 

нововідкритими обставинами, що мають суттєве значення для справи (це може бути зізнання 
справжнього злочинця в злочині, за який було притягнуто іншу людину або з’ясувався факт взяття 
хабара суддею, який розглядав дану справу). 
Звичайно, нині діюча судова система є недосконалою, адже вона запозичена ще з СРСР. Для 

реформування судової системи Верховна Рада України прийняла Постанову, якою затвердила 
Концепцію судово-правової реформи в Україні.  
Прийняття Декларації про державний суверенітет України і Акту проголошення незалежності 

України, а також реальне забезпечення прав і свобод громадян, затвердження верховенства закону 
обумовлюють необхідність проведення судово-правової реформи. 
Необхідність судово-правової реформи обумовлена і тим, що суди республіки, вся система юстиції 

і чинне законодавство, яке регулює діяльність правоохоронних органів, переживають глибоку кризу, 
викликану багатьма факторами, які негативно впливали на їх діяльність. Суди не завжди надійно 
охороняли права і свободи людини, являли собою важливий інструмент командно-адміністративної 
системи і змушені були бути провідниками її волі. Суд не мав влади, а влада безконтрольно 
користувалась судом. Судово-правова реформа повинна привести судову систему, а також всі галузі 
права у відповідність із соціально-економічними та політичними змінами, що відбулись у суспільстві. 
Кризові явища посилюються надмірною перевантаженістю судів та правоохоронних органів, що 

негативно впливає на результати їх діяльності. В той час, коли в країні створилась тривожна ситуація, 
викликана загрозливим ростом злочинності, діюча система кримінальної юстиції не виконує 
покладені на неї завдання. Протягом 1991 року вчинено 405500 злочинів, що на 9,7% більше, ніж у 
1990 році. З них розкрито всього 52,3%. З числа розкритих справ тільки про кожен другий злочин 
передані на розгляд судів. Таким чином майже 3/4 вчинених злочинів не були предметом розгляду 
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суду. Щорічно судами розглядається близько одного мільйона цивільних, кримінальних справ та 
справ про адміністративні правопорушення. Кожен слідчий МВС щорічно веде розслідування не 
менше 80 справ. 
Становище погіршується недостатньою соціально-економічною захищеністю суддів і слідчих. 
До цього часу не зжиті факти втручання в діяльність правосуддя.  
Головною метою судово-правової реформи і формування незалежної судової влади є перебудова 

судової системи, створення нового законодавства, вдосконалення форм судочинства. В ході реформи 
необхідно: 

1) шляхом ефективного розмежування повноважень гарантувати самостійність і незалежність 
судових органів від впливу законодавчої і виконавчої влади; 

2)      реалізувати демократичні ідеї правосуддя, вироблені світовою практикою і наукою; 
3) створити систему законодавства про судоустрій, яке б забезпечило незалежність судової 

влади; 
4) поступово здійснити спеціалізацію судів; 
5) максимально наблизити суди до населення; 
6) чітко визначити компетенцію різних ланок судової системи; 
7) гарантувати право громадянина на розгляд його справи компетентним, незалежним і 

неупередженим судом. 
Основними принципами судово-правової реформи є: 
1) створення такого судочинства, яке максимально гарантувало б право на судовий захист, 

рівність громадян перед законом, створило б умови для дійсної змагальності і реалізації презумпції 
невинності; 

2) відповідність нормативних актів з питань діяльності судів і органів юстиції вимогам 
міжнародних угод, ратифікованих Україною; 

3) радикальне реформування матеріального і процесуального законодавства, деідеологізування і 
наповнення його гуманістичним змістом; 

4) виключення з кримінального закону діянь, які в сучасних умовах не можуть визнаватись 
злочинами; 

5) реформування системи кримінальних покарань; 
6) диференціювання форм судочинства, зокрема залежно від ступеню тяжкості злочину; 
7) розгляд окремих категорій судових справ суддями одноособово, а також колегіями 

професійних суддів та суддями з розширеною колегією судових засідателів; 
8) чітке визначення умов допустимості доказів; 
9) встановлення судового контролю за законністю і обґрунтованістю процесуальних рішень 

слідчих органів, які обмежують права громадян; 
10) перевірка законності і обґрунтованості судових рішень в апеляційному і касаційному порядку 

та за нововиявленими обставинами.  
Структурні зміни судової системи проходитимуть поетапно, на основі розвитку і зміни функцій 

існуючих судів з поступовим відокремленням ряду їх підрозділів в самостійні ланки судової системи 
із спеціальною підсудністю або в додаткові судові інстанції. 
Треба особливо підкреслити, що не буде дискримінації і приниження кваліфікованих кадрів суддів, 

прокуратури і слідчого апарату. Бережливе ставлення до цих людей є не тільки моральним 
обов’язком, а й необхідною умовою поступового переходу до правової держави. 
Реформу пропонується проводити в три етапи. 
Перший етап передбачає: 
1) розробку і затвердження Концепції судової реформи Верховною Радою України, створення 

Комісії Верховної Ради України з судово-правової реформи, а в Міністерстві юстиції України - 
управління з цього питання; 

2)    прийняття нових Цивільно процесуального, Кримінально процесуального  кодексів України ,а 
також Закон України Про судоустрій; 

3) підготовку і прийняття Законів про Конституційний Суд України, конституційне судочинство, 
адвокатуру, про судоустрій і статус суддів, про нотаріат України, про акти громадянського стану, про 
судову експертизу; 
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4) проведення інтенсивної роботи по підготовці з послідуючим прийняттям Кримінально-
процесуального, Цивільного процесуального кодексів України, Кримінального, Цивільного кодексів 
України, Кодексу про адміністративні правопорушення, Кодексу законів про працю, Господарського 
(торгового) кодексу України; 

5) розробку Положення про кваліфікаційні колегії, кваліфікаційну атестацію, кваліфікаційні 
класи суддів і класні чини спеціалістів судів України, Положення про конференції суддів, їх 
відкликання і дострокове звільнення; 

6) затвердження окремим розділом в державному бюджеті України асигнування на фінансове, 
матеріально-технічне та житлово-побутове забезпечення судів, правоохоронних органів, установ 
юстиції і їх працівників; 

7) розробку нормативних актів з питань оптимального навантаження суддів, слідчих та інших 
працівників правоохоронних органів, їх матеріально-технічне забезпечення і розміщення (підготовка 
типових проектів приміщень, раціонального порядку діловодства з використанням сучасних науково-
технічних засобів); 

8) підготовчу роботу по створенню судової міліції; 
9) розробку і прийняття законодавчих актів по створенню Слідчого Комітету, програми його 

матеріально-технічного забезпечення; 
10) введення посад суддів по адміністративних справах в місцевих судах, створення судових палат 

по адміністративних справах у Верховному Суді України та апеляційних судах.  
11) організацію при Верховній Раді України Центру наукового забезпечення законотворчої 

роботи, а на подальшому етапі - Інституту законодавства і правової реформи; 
12 )    створення апеляційних палат  при Верховному Суді України. 
Другій етап передбачає: 
1) запровадження організаційних структур з спеціалізації здійснення правосуддя в Україні. 

Створення адміністративних судів, судів по розгляду сімейних справ, в справах неповнолітніх; 
2) завершення формування основ фінансування і матеріально-технічної бази, перехід на 

комп’ютерні системи ведення кодифікації правових актів, які регулюють судову діяльність; 
3) створення Вищого апеляційного суду України; 
4) завершення створення Слідчого Комітету і Інституту законодавства і правової реформи. 
Третій етап передбачає: 
1) вивчення і узагальнення ефективності судово - правової реформи; 
2) внесення змін і доповнень в чинне законодавство по вдосконаленню діяльності судової влади; 
3) прийняття законодавчих актів про дальше удосконалення законодавства з питань організації і 

діяльності судів, органів розслідування, прокуратури, юстиції, адвокатури; 
4) проведення подальшої роботи по спеціалізації судів; 
5) реалізацію наукових програм по удосконаленню судово - правової реформи. 
При розробці Концепції використані зауваження і пропозиції, висловлені на з’їзді суддів в грудні 

1991 року, а також окремі положення Концепцій, запропонованих Інститутом держави і права АН 
України, Українською юридичною академією, судами Івано-Франківської, Київської, Одеської, 
Донецької, Луганської областей, Верховним Судом України, матеріали узагальнень постійних комісій 
Верховної Ради України, а також пропозиції народних депутатів, окремих суддів і працівників 
правоохоронних органів.  

Нормативні акти: 

1. Конституція України 28 червня 1996 року. ВВР України,!996 р. ст.130 
2. Закон України “Про судоустрій” від 05.06 1981 року зі змінами та доповненнями. 
3. Закон України “Про господарський суд” від 4 червня 1991 року зі змінами та доповненнями. 
4. Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16. 10. 1996 року зі змінами та 

доповненнями. 
5. Постанова Верховної ради України “Про Концепцію судово-правової реформи в Україні” від 

28 квітня 1992 року 
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Тема 6. Статус суддів 
 
Статус суддів визначається Законом України “Про статус суддів” від 15.12.1992 року ( далі – 

Закон). Цей Закон визначає статус суддів з метою забезпечення належних умов для здійснення 
правосуддя, дотримання Конституції і законів України, охорони прав і свобод громадян. 
Згідно статті 1 Закону судді та залучені у визначених законом випадках для здійснення правосуддя 

представники народу є носіями судової влади в Україні, які здійснюють правосуддя незалежно від 
законодавчої та виконавчої влади. 
Судді є посадовими особами державної влади, які в конституційному порядку наділені 

повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати свої обов’язки на професійній основі в 
Конституційному Суді України, Верховному Суді України,  апеляційних, спеціалізованих та місцевих 
судах. Такий статус суддів України пояснюється їх величезною роллю в державі.  

 Для здійснення правосуддя судді мають необхідні повноваження, передбачені законами України. 
Судді у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежними, підкоряються тільки законові 

і нікому не підзвітні. В даному положенні ще раз закріплюється незалежність суду. Держава для 
забезпечення верховенства права гарантує фінансове та матеріально - технічне забезпечення роботи 
судів та суддів, забезпечити рівень правосуддя, який відповідав би принципам побудови правової 
держави. 
При здійсненні своїх обов’язків, судді зобов’язані: 
1) при здійсненні правосуддя дотримуватись Конституції та законів України, забезпечувати 

повний, всебічний та об’єктивний розгляд судових справ . 
2) додержувати вимог, встановлених для суддів статтею 5 Закону, службової дисципліни та 

розпорядку роботи суду; 
3) не розголошувати відомості, що становлять державну, військову, службову, комерційну та 

банківську таємницю, таємницю нарадчої кімнати, відомості про особисте життя громадян та інші 
відомості, про які вони дізналися під час розгляду справи в суді; 

4)  забезпечення нерозголошення даних, по яких було прийнято рішення ; 
5) не допускати вчинків та будь-яких дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумнів у 

його об’єктивності, неупередженості та незалежності. 
Для посади судді існують певні обмеження. Так, суддя не може бути народним депутатом, 

належати до будь-якої політичної партії, руху, входити до складу органів виконавчої влади, інших 
державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, підприємств, які мають на 
меті отримання прибутку, займатись підприємницькою та іншою діяльністю, крім викладацької, 
наукової та іншої оплачуваної творчої діяльності у вільний від роботи час. 
Не може бути суддею особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною 

за рішенням суду. 
Право на зайняття  посади судді місцевого суду має громадянин України, який досяг на день 

обрання 25 років, має вищу юридичну освіту і, як правило, стаж роботи в галузі права не менше двох 
років. 
Суддею апеляційного суду може бути громадянин України, який досяг на день обрання 30 років, 

має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менш як п’ять років, в тому числі не менш 
як три роки на посаді судді. 
Суддею Верховного Суду України може бути громадянин України, який досяг на день обрання 35 

років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менш як десять років, в тому числі, не 
менш як п’ять років на посаді судді. 
Необхідною умовою для зайняття посади судді будь-якого суду, вказаного у частині 1 цієї статті, є 

складання кваліфікаційного екзамену. Ця умова не поширюється на осіб, які мають відповідний стаж 
роботи на посаді судді, давність якого не перевищує 11 років. 
Особливі вимоги, необхідні для зайняття посади судді Конституційного Суду України, 

спеціалізованих судів, визначаються Конституцією України, законами України “Про Конституційний 
Суд”, “Про господарський суд” та іншими законами України.  



27 

Для обрання на посаду судді проводиться добір кандидатів в судді. Добір кандидатів у судді 
здійснюється за результатами складання кваліфікаційного екзамену. Кожен громадянин України, який 
відповідає вимогам, передбаченим для судді, має право скласти кваліфікаційний екзамен та 
звернутися до відповідної кваліфікаційної комісії суддів із заявою про рекомендацію його на посаду 
судді. 
Кваліфікаційні екзамени на посаду судді приймаються  відповідними кваліфікаційними комісіями  

суддів. Якщо особа, яка претендує на посаду судді, не склала кваліфікаційного екзамену, повторне 
його складання допускається не раніш як через рік. Результати складеного кваліфікаційного екзамену 
дійсні протягом трьох років. 

 Особи, не згодні з рішенням кваліфікаційної комісії, можуть оскаржити це рішення до Вищої 
кваліфікаційної комісії суддів України. 
Кваліфікаційна комісія суддів проводить кваліфікаційний екзамен і, з урахуванням його 

результатів, дає висновок про рекомендацію на посаду судді. 
Особи, які склали екзамен, але не рекомендовані на посаду судді за браком вакантних посад, мають 

бути враховані кваліфікаційною комісією як кандидати на нові вакантні посади суддів протягом трьох 
років, якщо за цей період вони не відкличуть свою заяву. 
Судді загальної юрисдикції обираються Верховною Радою України безстроково. Судді, які 

вперше пройшли конкурсний відбір, призначаються на посаду судді строком на 5 років Президентом 
України. 
Судді Конституційного Суду України призначаються Президентом України, Верховною Радою 

України та з’їздом суддів України відповідно до Конституції України «Про Конституційний суд 
України». 

 Вперше призначений суддя   приймає присягу перед Президентом України. 
Для здійснення своїх повноважень з дотриманням принципу незалежності судді мають законодавчі 

гарантії забезпечення такої незалежності. Незалежність суддів забезпечується: 
1) встановленим законом порядком їх обрання, зупинення їх повноважень та звільнення з 

посади; 
2) особливим порядком присвоєння військових звань суддям військових судів; 
3) передбаченою законом процедурою здійснення правосуддя; 
4) таємницею прийняття судового рішення і забороною її розголошення; 
5) забороною під загрозою відповідальності втручання у здійснення правосуддя; 
6) відповідальністю за неповагу до суду чи судді; 
7) правом судді на відставку; 
8) недоторканністю суддів; 
9) створенням необхідних організаційно-технічних та інформаційних умов для діяльності судів, 

матеріальним і соціальним забезпеченням суддів відповідно до їх статусу; 
10) особливим порядком фінансування судів; 
11) системою органів судового самоврядування. 
Гарантії незалежності судді, включаючи заходи його правового захисту, матеріального і 

соціального забезпечення, передбачені Законом, поширюються на всіх суддів України і не можуть 
бути скасовані чи знижені іншими нормативними актами України і Республіки Крим. 
Будь-яке не передбачене законом втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя 

забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законодавством. 
Суддя не зобов’язаний давати будь-які пояснення щодо суті розглянутих справ або справ, які 

знаходяться в його провадженні, а також давати їх будь-кому для ознайомлення, інакше як у випадках 
і порядку, передбачених законом. 
Судді - недоторканні. Недоторканність судді поширюється на його житло, службове приміщення, 

транспорт і засоби зв’язку, кореспонденцію, належне йому майно і документи. 
Суддя не може бути без згоди Верховної Ради України затриманий чи заарештований до винесення 

обвинувального вироку судом. Суддя не може бути затриманий за підозрою у вчиненні злочину, а 
також підданий приводу чи примусово доставлений у будь-який державний орган в порядку 
провадження у справах про адміністративні правопорушення. Суддя, затриманий за підозрою у 
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вчиненні злочину чи адміністративного правопорушення, стягнення за яке накладається у судовому 
порядку, повинен бути негайно звільнений після з’ясування його особи. 

 Проникнення в житло чи службове приміщення судді, в його особистий чи службовий транспорт, 
проведення там огляду, обшуку чи виїмки, прослуховування його телефонних розмов, особистий 
обшук судді, а так само огляд, виїмка його кореспонденції, речей і документів можуть проводитись 
тільки за вмотивованим  рішенням суду. 
Повноваження судді припиняються органом, який його обрав або призначив у випадках: 
1) закінчення строку, на який його обрано чи призначено; 
2) досягнення суддею 65 років; 
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я ; 
4) порушення суддею вимог щодо несумісності; 
5) порушення суддею присяги; 
6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 
7) припинення його громадянства; 
8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим; 
9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням; 
Повноваження судді припиняється у разі його смерті; 
Для вираження інтересів суддів як носіїв судової влади ними утворюються органи суддівського 

самоврядування. Це передбачене ст. 25 Закону. Суддівське самоврядування здійснюється через 
конференції суддів загальних, господарських та військових судів, збори суддів Верховного Суду 
України, Вищого  господарського суду України і з’їзд суддів України. 
Суддя притягується до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку, а 

саме за порушення: 
1) законодавства при розгляді судових справ; 
2) вимог, передбачених статтею 5 Закону; 
3) обов’язків, вказаних у статті 6 Закону. 
Скасування або зміна судового рішення не тягне за собою дисциплінарної відповідальності судді, 

який брав участь у винесенні цього рішення, якщо при цьому не було допущено навмисного 
порушення закону чи несумлінності, що потягло за собою істотні наслідки. 
До суддів застосовуються такі дисциплінарні стягнення: 
1) догана; 
2) пониження кваліфікаційного класу; 
3) звільнення з посади. 
За наявності підстав дисциплінарне провадження щодо судді порушується постановою голови 

відповідної кваліфікаційної комісії суддів. 
Підставами для порушення дисциплінарного провадження щодо судді можуть бути: 
1) подання Міністерства юстиції України та його органів на місцях за наслідками перевірки заяв 

і повідомлень громадян; 
2) подання голови відповідного суду, посадових осіб державних органів, установ, організацій, 

органів місцевого і регіонального самоврядування; 
3) повідомлення в засобах масової інформації. 
Не можуть бути підставами для порушення дисциплінарного провадження заяви та повідомлення, 

що не містять відомостей про наявність підстав, передбачених статтею 31 цього Закону, а також 
анонімні заяви та повідомлення. 
Дисциплінарне стягнення до судді застосовується не пізніше шести місяців після виявлення 

проступку, не враховуючи часу тимчасової непрацездатності судді або перебування його у відпустці. 
Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення суддю не буде піддано новому 
дисциплінарному стягненню, він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення. 
Поновлення кваліфікаційного класу проводиться в загальному порядку. 
Дисциплінарне стягнення, накладене на суддю, може бути достроково знято відповідною комісією 

за поданням голови суду, а дисциплінарне стягнення, накладене на голову суду, - за поданням голови 
вищестоящого суду. 
Суддю може бути звільнено з посади в порядку дисциплінарного провадження за: 
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1) неналежне виконання обов’язків, зазначених в Законі, якщо до нього раніше застосовувались 
дисциплінарні стягнення; 

2) грубе порушення службових обов’язків; 
3) вчинення аморального проступку, не сумісного з зайняттям посади судді; 
4) порушення вимог, передбачених для судді; 
5) з підстав, передбачених пунктами 4, 5, 7 статті 40 Кодексу законів про працю України (прогул 

буз поважних причин і поява на роботі в нетверезому стані, в стані наркотичного або токсичного 
сп’яніння, нез’явлення на роботу протягом більш як 4 місяців підряд внаслідок тимчасової 
непрацездатності, не враховуючи відпустки по вагітності і пологах, якщо законодавством не 
встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні.). 
Повноваження судді можуть бути зупинені у зв’язку з: 
1) пред’явленням судді обвинувачення у вчиненні злочину; 
2) розглядом дисциплінарної справи; 
З моменту повідомлення про зупинення повноважень суддя усувається від здійснення своїх 

службових обов’язків із збереженням заробітної плати. 
Зупинення повноважень судді втрачає силу в разі винесення виправдувального вироку суду, 

закриття кримінальної справи щодо цього судді з реабілітуючих підстав, припинення 
дисциплінарного провадження, винесення кваліфікаційною комісією суддів рішення про 
недоцільність звільнення судді з посади. 
Для визначення відповідності судді займаній посаді проводиться атестація. Чергова кваліфікаційна 

атестація судді проводиться не пізніше одного місяця з дня закінчення строку його перебування у 
присвоєному йому кваліфікаційному класі. Дострокову кваліфікаційну атестацію судді може бути 
проведено не раніш як через два роки з часу останньої його атестації. 
За результатами проведеної атестації атестаційно - дисциплінарна комісія суддів приймає рішення 

про: 
1) присвоєння судді кваліфікаційного класу; 
2) присвоєння судді більш високого кваліфікаційного класу; 
3) залишення судді у раніше присвоєному кваліфікаційному класі. 
Атестаційні комісії суддів діють на підставі Закону України “Про кваліфікаційні комісії, 

кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України” від 2 лютого 1994 
року. Завданням кваліфікаційних комісій суддів є забезпечення формування суддівського корпусу, 
здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі, а 
також визначення рівня професійної підготовленості суддів та розгляд питань їх дисциплінарної 
відповідальності. 
В Україні створюються: 
1) кваліфікаційні комісії суддів загальних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст 

Києва та Севастополя; 
2) кваліфікаційна комісія суддів господарських судів; 
3) кваліфікаційна комісія суддів військових судів; 
4) вища кваліфікаційна комісія суддів України. 
Кваліфікаційні комісії суддів апеляційних та спеціалізованих судів утворюються у складі голови, 

його заступника і 9 членів. Вища кваліфікаційна комісія суддів України утворюється у складі голови, 
його заступника і 11 членів комісії. 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України: 
1) перевіряє дотримання щодо кандидатів на посади суддів вимог, зазначених у статтях 7 і 8 

Закону України “Про статус суддів”; 
2) за поданням Голови Верховної Ради України дає висновки (рекомендації) про можливість 

обрання кандидата на посаду Голови Верховного Суду України, Голови Вищого господарського суду 
України; 

3) за поданням Голови Верховного Суду України, Голови Вищого господарського суду України 
дає висновки (рекомендації) про можливість обрання кандидатів на посади заступників Голови і 
суддів Верховного Суду України, голови і заступників голови апеляційних та спеціалізованих судів, 
заступників Голови та суддів Вищого господарського суду України, а також голів і заступників голів 
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місцевих господарських судів; про звільнення суддів з зазначених посад, а також припиняє 
перебування у відставці суддів; 

4) за поданням Голови Верховного Суду України проводить атестацію заступників Голови 
Верховного Суду України, суддів Верховного Суду України, голів і заступників голів апеляційних та 
спеціалізованих судів та присвоює їм кваліфікаційні класи; 

5) за поданням Голови Вищого господарського суду України проводить атестацію заступників 
Голови Вищого господарського суду України, суддів Вищого господарського суду України, голів і 
заступників голів апеляційних та спеціалізованих судів їм кваліфікаційні класи; 

6) порушує дисциплінарні провадження, проводить пов’язані з цим службові перевірки та 
розглядає питання про дисциплінарну відповідальність Голови Верховного Суду України, Голови 
Вищого господарського суду України та їх заступників, суддів Верховного Суду України та Вищого 
господарського суду України, голів і заступників голів апеляційних та спеціалізованих судів; 

7) розглядає скарги на висновки і рішення кваліфікаційних комісій апеляційних та 
спеціалізованих судів; 

8) переглядає справи, розглянуті кваліфікаційними комісіями апеляційних та спеціалізованих 
судів, в яких є окрема думка членів цих комісій. 

 Кваліфікаційні комісії суддів загальних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва 
та Севастополя, господарських і військових судів: 

1) перевіряють дотримання щодо кандидатів на посади суддів вимог, зазначених у статтях 7 і 8 
Закону України “Про статус суддів”; 

2) за заявами кандидатів у судді місцевих судів або за поданням голів апеляційних та 
спеціалізованих судів екзамени та дають висновки про підготовленість до судової роботи кожного 
кандидата, який вперше висувається на судову посаду в місцеві, апеляційні та спеціалізовані суди.; 

3) за поданням голів апеляційних та спеціалізованих судів дають висновки про можливість 
обрання кандидатів на посади місцевих, апеляційних та спеціалізованих суддів 

4) дають висновки про звільнення з посад суддів, зазначених в абзаці 4 частини першої цієї 
статті; 

5) припиняють перебування у відставці суддів; 
6) виконують інші повноваження, відповідно до Закону. 
Голова кваліфікаційної комісії суддів і його заступник обираються відкритим або таємним 

голосуванням на першому засіданні комісії з числа її членів. Один з них не може займати посаду 
судді. Обраним вважається кандидат, який одержав більшість голосів членів комісії, присутніх на 
засіданні. Голова кваліфікаційної комісії суддів організує роботу комісії, керує діловодством комісії, 
розподіляє обов’язки між членами комісії. Заступник голови комісії виконує обов’язки голови в разі 
його відсутності. У разі тимчасової підсудності голови комісії та його заступника обов’язки голови за 
рішенням комісії виконує один з її членів. 
Кваліфікаційні комісії суддів мають право для здійснення їх повноважень витребувати і одержувати 

необхідну інформацію та судові справи від голів судів, будь-яких організацій, установ і підприємств, 
громадян та їх об‘єднань. Особи, які ухиляються від подання витребуваної інформації та матеріалів 
або надають їх у перекрученому чи неповному вигляді, несуть відповідальність згідно з законом так 
само, як і за вчинення таких діянь щодо суду. Матеріально-технічне, фінансове та інформаційне 
забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій покладається на відповідні суди, в штатах яких 
виділяються спеціальні працівники для обслуговування роботи комісій. Члени кваліфікаційних 
комісій на час роботи в комісіях звільняються від службових обов’язків із збереженням заробітку. 
Кваліфікаційна атестація суддів проводиться кваліфікаційними комісіями суддів з метою оцінки та 

стимулювання росту професійної кваліфікації суддів, підвищення їх відповідальності за додержання 
законодавства під час розгляду справ. 
Залежно від посади, стажу та досвіду роботи, рівня професійних знань для суддів довічно 

встановлюється шість кваліфікаційних класів: вищий, перший, другий, третій, четвертий та п’ятий. 
Кваліфікаційні класи присвоюються: 
1) вищий кваліфікаційний клас - заступникам Голови, суддям Верховного Суду України та 

Вищого господарського суду України; 
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2) перший, другий кваліфікаційні класи - суддям Верховного Суду України і Вищого 
господарського суду України; 

3) перший - третій кваліфікаційні класи - голові, заступникам голови та суддям Верховного 
апеляційного суду Автономної Республіки Крим, господарського суду Республіки Крим, обласних, 
Київського та Севастопольського міських апеляційних судів, суддям військових апеляційних судів 
регіонів, Військово - Морських Сил, голові, заступникам голови господарського суду області, міст 
Києва та Севастополя; 

4) другий - п’ятий кваліфікаційні класи - головам, заступникам голів, суддям районних (міських) 
місцевих судів, військових місцевих судів гарнізонів, суддям господарських апеляційних судів 
областей, міст Києва та Севастополя. 
Голова Верховного Суду України, Голова Вищого господарського суду України є суддями вищого 

кваліфікаційного класу за посадою. 
Мінімальний строк перебування у кваліфікаційному класі, який дає право на присвоєння 

наступного кваліфікаційного класу, встановлюється: у п’ятому і четвертому - 3 роки, у третьому і 
другому - 5 років. Строк перебування у першому кваліфікаційному класі не обмежується. 
З урахуванням досвіду роботи допускається присвоєння суддям більш високого кваліфікаційного 

класу без додержання встановленої послідовності, але не більш як на два кваліфікаційні класи. 
Пониження кваліфікаційного класу судді може мати місце лише в порядку дисциплінарного 
стягнення. 
Суддя позбавляється кваліфікаційного класу рішенням відповідної кваліфікаційної комісії суддів у 

разі звільнення судді з посади з підстав, передбачених Законом України “Про статус суддів”. 
Суддя може бути звільнений з посади за невідповідність рівня професійних знань. В разі виявлення 

невідповідного для здійснення правосуддя рівня професійних знань судді кваліфікаційна комісія 
суддів своїм рішенням відкладає атестацію і надає судді строк для підвищення професійної 
кваліфікації та набуття відповідних знань, але не більше шести місяців. Якщо після закінчення 
встановленого строку кваліфікаційна комісія знову зробить висновок про невідповідність рівня 
професійних знань судді займаній посаді, вона приймає рішення, яким повідомляє про це голову 
відповідного суду та Раду, що обрала суддю, для вирішення питання про звільнення судді з посади. 
Суддя має право оскаржити це рішення у Вищу кваліфікаційну комісію суддів України. 
Судді, члени їх сімей та їх майно перебувають під особливим захистом держави.  Вчинені, у зв’язку 

з службовою діяльністю судді, посягання на його життя і здоров’я, знищення чи пошкодження його 
майна, погроза вбивством, насильством чи пошкодженням майна судді, образа чи наклеп на нього, а 
також посягання на життя і здоров’я близьких родичів судді (батьків, дружини, чоловіка, дітей), 
погроза їм вбивством, пошкодженням майна тягнуть за собою відповідальність згідно із 
законодавством. Суддя має право на забезпечення засобами захисту, які йому надаються органами 
внутрішніх справ. 
Кожен суддя за умови, що він працював на посаді судді не менше 20 років, має право на відставку, 

тобто на звільнення його від виконання обов’язків за власним бажанням або у зв’язку з закінченням 
строку повноважень. Суддя також має право на відставку за станом здоров’я, що перешкоджає 
продовженню виконання обов’язків. 
Відставка судді припиняється рішенням кваліфікаційної комісії суддів за місцем проживання судді 

чи його попередньої роботи внаслідок: 
1) повторного обрання на посаду судді; 
2) вчинення проступку, несумісного із званням судді; 
3) винесення обвинувального вироку, що набрав законної сили, а також у разі закриття 

кримінальної справи з нереабілітуючих підстав за згодою судді; 
4) втрати громадянства України. 
Заробітна плата суддів складається з посадового окладу, премій, доплат за кваліфікаційні класи, 

надбавок за вислугу років та інших надбавок. 
Суддям виплачується щомісячна надбавка за вислугу років. 
Суддям надається щорічна відпустка тривалістю 30 робочих днів з наданням додаткового 

посадового окладу. Суддям, які мають стаж роботи понад 10 років, надається додаткова оплачувана 
відпустка тривалістю 15 календарних днів. 
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Суддя має право на додаткову жилу площу відповідно до вимог статті 49 Житлового кодексу 
України. Суддя також має право на позачергове влаштування дітей у дошкільні заклади і позачергове 
встановлення квартирного телефону, безплатне користування на території України всіма видами 
транспорту міського, приміського і місцевого сполучення (крім таксі), а також встановлення 
квартирної охоронної сигналізації і користування нею за рахунок державного бюджету. 
Судді мають право на придбання на пільгових умовах жилих приміщень комунального фонду та 

приміщень, наданих їм в користування в порядку, передбаченому частиною сьомою цієї статті, із 
знижкою на 50 відсотків їх вартості та на одержання кредитів на індивідуальне і кооперативне 
житлове будівництво з погашенням наданої позики за рахунок відповідних бюджетів за умови 
тривалості роботи на посаді судді не менше десяти років. 
Суддя і члени його сім’ї мають право на безплатне медичне обслуговування в державних закладах 

охорони здоров’я. 
 Життя і здоров’я суддів підлягають обов’язковому державному страхуванню за рахунок 

державного бюджету на суму десятирічного грошового утримання за останньою посадою. У разі 
загибелі (смерті) судді, що сталася у зв’язку з виконанням відповідно до закону службових обов’язків, 
сім’ї загиблого виплачується одноразова страхова сума за рахунок страхових платежів по 
обов’язковому державному особистому страхуванню суддів в розмірі десятирічного грошового 
утримання за останньою посадою. За сім’єю загиблого зберігається право на отримання і придбання 
жилого приміщення на умовах і підставах, які мали місце до загибелі судді, незалежно від стажу його 
роботи. 
У разі заподіяння судді у зв’язку з виконанням відповідно до закону службових обов’язків каліцтва 

чи іншого стійкого ушкодження здоров’я, що виключає можливість продовження професійної 
діяльності, йому виплачується одноразова страхова сума за рахунок страхових платежів по 
обов’язковому державному особистому страхуванню суддів в розмірі п’ятирічного заробітку. Крім 
того, йому щомісячно виплачується компенсація в розмірі різниці між втраченим заробітком і 
призначеною пенсією без врахування одноразової страхової суми. За ним також зберігається право на 
отримання і придбання жилого приміщення відповідно до положень статті 44 цього Закону, 
незалежно від тривалості роботи на посаді судді. Коли заподіяне каліцтво чи інше пошкодження 
здоров’я не призвело до стійкої втрати працездатності, виплачується одноразова страхова сума за 
рахунок страхових платежів по обов’язковому державному особистому страхуванню суддів в розмірі 
річного заробітку. 
У разі загибелі (смерті) судді, в тому числі судді у відставці, внаслідок тілесного ушкодження чи 

іншого ушкодження здоров’я, пов’язаного з виконанням відповідно до закону службових обов’язків, 
непрацездатним членам сім’ї, що перебували на його утриманні, щомісячно виплачується 
компенсація в розмірі різниці між частиною заробітку загиблого, що припадала на їх частку, і 
призначеною пенсією у зв’язку з втратою годувальника без урахування одноразової допомоги. 

Законодавство до теми:  

1. Закон України “Про статус суддів” від 15 грудня 1992 року № 2862-ХІІ 
2. Закон України “Про органи суддівського самоврядування” від 2 лютого 1994 року № 3909-ХІІ 
3. Закон України “ Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну 

відповідальність суддів судів України” від 2 лютого 1994 року № 3911-ХІІ 
4. Закон України “Про внесення змін і доповнень до Кримінального, Кримінально-

процесуального кодексів України і Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо 
посилення відповідальності за посягання на життя, здоров’я і майно суддів, працівників 
правоохоронних органів, осіб, які беруть участь в охороні громадського порядку, та громадян” від 2 
жовтня 1996 року № 388/96-ВР  

5. Про додаткові заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та функціонування 
судів: Указ Президента України від 15 грудня 1999 року №1564/99 

6. Про порядок видачі посвідчень суддям, призначеним на посади Президентом України від 18 
січня 1996 року № 64/96 (Указ в редакції Указу Президента № 264/2000 від 21.02.2000) 
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Тема 7. Конституційний суд 
Контроль за відповідністю законів та інших правових актів Конституції, тлумачення її окремих 

положень обумовлює створення компетентного і авторитетного органу, який функціонував би 
самостійно і незалежно від будь-яких владних структур та сприяв повноцінній діяльності правової 
держави. 
Однією з основних ланок в системі судової влади в Україні є Конституційний Суд . Такі суди діють 

в переважній більшості країн Європи. Конституцією України передбачається утворення і 
функціонування Конституційного Суду України. 
Конституційний Суд - це окремий, незалежний від судів загальної юрисдикції, - єдиний в Україні 

орган конституційної юрисдикції. Він не може бути касаційною, апеляційною чи наглядовою 
інстанцією для суддів загальної юрисдикції. Це означає, що до нього не можна звертатися зі скаргами 
на необґрунтованість рішень чи вироків, винесених цими судами. 
В ст. 147 сказано: “ Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в 

Україні”. Він вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України 
і дає офіційне тлумачення Конституції України та законів України. Рішення, яке прийняте 
Конституційним Судом України, вважається остаточним і підлягає обов’язковому виконанню. Звідси 
випливає і одне з основних завдань Конституційного Суду України - гарантування верховенства 
Конституції як Основного Закону держави. Раніше контроль за відповідністю законів Конституції був 
прерогативою Верховної Ради України, виходячи з того, що наділення будь-якого іншого органу 
правами перевірки законів на відповідність їх Конституції обмежував би повновладдя, принижував би 
її роль і значення як вищого представницького органу. Лише у 1989 році було утворено не відомий 
раніше структурі орган - Комітет конституційного нагляду, але за ним не визнавалось головного права 
контрольного органу - скасування неконституційних правових актів. Конституційний Суд України як 
самостійну структуру було передбачено Конституцією Української РСР у жовтні 1990 року, але 
фактично він не почав функціонувати. Згідно з “Перехідними положеннями” Конституції 
Конституційний Суд України має бути сформований протягом трьох місяців після набуття нею 
чинності. Статус Конституційного Суду України визначається Конституцією України (ст.147-153) і 
Законом України “Про Конституційний Суд України” ( далі –Закон) від 16.10.1996 р. Конституційний 
Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. 
Завданням Конституційного Суду України є гарантування верховенства Конституції України як 

Основного Закону держави на всій території України. 
Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, 

незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повноти і всебічності розгляду справ 
та обґрунтованості прийнятих ним рішень. 
Конституційний Суд України складається з вісімнадцяти суддів Конституційного Суду України. 

Президент України, Верховна Рада України та з’їзд суддів України призначають по шість суддів 
Конституційного Суду України. 
Суддя Конституційного Суду України призначається строком на дев’ять років без права бути 

призначеним повторно. 
Конституційний Суд України приймає рішення та дає висновки у справах щодо: 
1) конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента 

України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим; 

2) відповідності Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих 
міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх 
обов’язковість; 

3) додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення 
Президента України з поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 
Конституції України; 

4) офіційного тлумачення Конституції та законів України. 
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До повноважень Конституційного Суду України не належать питання щодо законності актів 
органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого 
самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції. 
Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який на день призначення 

досяг сорока років, має вищу юридичну освіту, стаж практичної, наукової або педагогічної роботи за 
фахом не менше десяти років, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом останніх 
двадцяти років. 

 Існують певні обмеження для осіб, які претендують на посади судді Конституційного Суду. Судді 
Конституційного Суду України не можуть належати до політичних партій та профспілок, мати 
представницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші 
оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. 
Суддя Конституційного Суду України при вступі на посаду складає присягу. 
Повноваження судді Конституційного Суду України та його конституційні права і свободи не 

можуть бути обмежені при введенні воєнного чи надзвичайного стану в Україні або в окремих її 
місцевостях. 

 Голова Конституційного Суду України обирається на спеціальному пленарному засіданні 
Конституційного Суду України зі складу суддів Конституційного Суду України лише на один 
трирічний строк таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів з будь-яким числом кандидатур, 
запропонованих суддями Конституційного Суду України. У бюлетені може бути залишено не більше 
однієї кандидатури. 
Голова Конституційного Суду України очолює Конституційний Суд України та організовує його 

діяльність. До повноважень Голови Конституційного Суду України належить: 
1) організація роботи колегій суддів Конституційного Суду України, комісій та Секретаріату 

Конституційного Суду України; 
2) скликання і проведення засідань, пленарних засідань Конституційного Суду України; 
3) розпорядження бюджетними коштами на утримання і забезпечення діяльності 

Конституційного Суду України відповідно до кошторису, затвердженого Конституційним Судом 
України; 

4) здійснення інших повноважень, передбачених Законом і актами Конституційного Суду 
України, що регламентують організацію його внутрішньої роботи. 

5) Голова Конституційного Суду України має двох заступників Голови Конституційного Суду 
України. 

 Заступники Голови Конституційного Суду України виконують за дорученням Голови 
Конституційного Суду України окремі його повноваження. У разі відсутності Голови 
Конституційного Суду України або неможливості здійснення ним своїх повноважень його обов’язки 
виконує заступник, який є старшим за віком. 
Повноваження судді Конституційного Суду України припиняються у разі: 
1) закінчення строку призначення; 
2) досягнення суддею шістдесятип’ятирічного віку; 
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я; 
4) порушення суддею вимог, передбачених частиною другою статті 16 Закону; 
5) порушенням суддею присяги; 
6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 
7) припинення його громадянства; 
8) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим; 
9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням. 
Суддя Конституційного Суду України має наукового консультанта і помічника. 
Судді Конституційного Суду України при здійсненні своїх повноважень є незалежними і 

підкоряються лише Конституції України та керуються Законом, іншими законами України, крім тих 
законів або їх окремих положень, що є предметом розгляду Конституційного Суду України. 
Особа судді Конституційного Суду України є недоторканою. Суддя Конституційного Суду України 

не може бути затриманий чи заарештований без згоди Верховної Ради України до винесення 
обвинувального вироку судом. Судді Конституційного Суду України не несуть юридичної 
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відповідальності за результати голосування або висловлювання у Конституційному Суді України та в 
його колегіях, за винятком відповідальності за образу чи наклеп при розгляді справ, прийнятті рішень 
та дачі висновків Конституційним Судом України. 
Судді Конституційного Суду України одержують заробітну плату та користуються іншими видами 

матеріального забезпечення, встановленими законами України щодо статусу суддів. 
 Фінансування Конституційного Суду України передбачається в Державному бюджеті України 

окремим рядком. Організаційне, науково-експертне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення 
діяльності Конституційного Суду України здійснює Секретаріат Конституційного Суду України на 
чолі з керівником Секретаріату Конституційного Суду України. 

 Керівник Секретаріату Конституційного Суду України не може належати до політичних партій, 
мати представницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності, обіймати будь-які інші 
оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої. 
Керівник та інші посадові особи Секретаріату Конституційного Суду України є державними 

службовцями. 
Конституційний Суд України на своєму засіданні утворює з числа суддів Конституційного Суду 

України постійні комісії Конституційного Суду України, що є його допоміжними робочими органами 
з питань організації його внутрішньої діяльності. Голови постійних комісій призначаються Головою 
Конституційного Суду України на строк своїх повноважень. 
Конституційний Суд України може утворювати на своїх пленарних засіданнях тимчасові комісії 

для додаткового дослідження питань, пов’язаних з конституційним провадженням у справі, за участю 
фахівців у відповідних галузях права. 
Формами звернення до Конституційного Суду України є конституційне подання та конституційне 

звернення. 
Конституційне подання - це письмове клопотання до Конституційного Суду України про визнання 

правового акта (його окремих положень) неконституційним, про визначення конституційності 
міжнародного договору або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів 
України. 

 Конституційним поданням є також звернення Верховної Ради України про дачу висновку щодо 
додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента 
України з поста в порядку імпічменту. 
Конституційне звернення - це письмове клопотання до Конституційного Суду України про 

необхідність офіційного тлумачення Конституції України та законів України з метою забезпечення 
реалізації чи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина, а також прав юридичної 
особи. 
Відкриття провадження у справі у Конституційному Суді України за конституційним поданням чи 

конституційним зверненням ухвалюється Колегією суддів Конституційного Суду України або 
Конституційним Судом України на його засіданні. 
У складі Конституційного Суду України утворюються колегії суддів для розгляду питань щодо 

відкриття провадження у справах за конституційними поданнями та колегії суддів для розгляду 
питань щодо відкриття провадження у справах за конституційними зверненнями. 
Колегія суддів Конституційного Суду України у справах за конституційними поданнями більшістю 

голосів суддів, які входять до її складу, приймає процесуальну ухвалу про відкриття провадження у 
справі в Конституційному Суді України або про відмову у такому провадженні. 
У разі прийняття на засіданні Конституційного Суду України процесуальної ухвали про відкриття 

провадження у справі в Конституційному Суді України ця справа вноситься Головою 
Конституційного Суду України на розгляд пленарного засідання Конституційного Суду України. 

 Прийнята Конституційним Судом України на його засіданні процесуальна ухвала про відмову у 
відкритті провадження в справі у Конституційному Суді України є остаточною. 
Засідання Конституційного Суду України є повноважним, якщо на ньому присутні не менше 

одинадцяти суддів Конституційного Суду України. 
 Рішення Конституційного Суду України на його засіданнях приймається, якщо за це рішення 

проголосувало більше половини суддів Конституційного Суду України, які брали участь у засіданні. 
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 Конституційний Суд України на своїх пленарних засіданнях розглядає справи, провадження в яких 
відкрито за конституційними поданнями та конституційними зверненнями, а також інші питання, 
віднесені до розгляду Конституційним Судом України на його пленарних засіданнях Законом. 
Колегія суддів Конституційного Суду України під час підготовки справи, Конституційний Суд 

України в процесі провадження у справі мають право витребувати від Верховної Ради України, 
Президента України, Прем’єр-міністра України, Генерального прокурора України, суддів, органів 
державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, 
посадових осіб, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, політичних партій та інших 
об’єднань громадян і окремих громадян необхідні документи, матеріали та інші відомості, що 
стосуються справи. 
Строк провадження у справах за конституційними поданнями не повинен перевищувати трьох 

місяців. 
 У разі провадження за конституційним поданням, яке визнане Конституційним Судом України 

невідкладним, строк розгляду такого подання не повинен перевищувати одного місяця. 
 Строк провадження у справах за конституційними зверненнями не повинен перевищувати шести 

місяців. Строки конституційного провадження починають обчислюватися з дня прийняття 
процесуальної ухвали про відкриття конституційного провадження у справі. 
Згідно ст. 61 Закону Конституційний Суд України за результатами розгляду справ щодо 

конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, 
актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим 
приймає рішення. 
Конституційний Суд України може визнати неконституційним правовий акт повністю або в 

окремій його частині. У разі, якщо в процесі розгляду справи за конституційним поданням чи 
конституційним зверненням виявлено невідповідність Конституції України інших правових актів (їх 
окремих положень), крім тих, щодо яких відкрито провадження у справі,  які впливають на прийняття 
рішення чи дачу висновку у справі, Конституційний Суд України визнає такі правові акти (їх окремі 
положення) неконституційними. 
Конституційний Суд України дає висновки у справах з питань: 
1) офіційного тлумачення Конституції України та законів України; 
2) про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих 

міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх 
обов’язковість; 

3) щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення 
Президента України з поста в порядку імпічменту. 
Рішення Конституційного Суду України містить: 
1) найменування рішення, дату і місце прийняття, його номер; 
2) персональний склад суддів Конституційного Суду України, які брали участь у розгляді 

справи; 
3) перелік учасників судового засідання; 
4) зміст конституційного подання; 
5) повну назву, дату прийняття, порядковий номер, за яким органом, посадовою особою 

прийнято правовий акт, конституційність якого розглядається; 
6) положення Конституції України, якими керувався Конституційний Суд України при прийнятті 

рішення; 
7) мотивувальну частину рішення; 
8) резолютивну частину рішення; 
9) обов’язкове зазначення того, що рішення Конституційного Суду України є остаточним і 

оскарженню не підлягає. 
Висновок Конституційного Суду України містить: 
1) найменування висновку, дату і місце дачі висновку, його номер; 
2) персональний склад суддів Конституційного Суду України, які брали участь у розгляді 

справи; 
3) перелік учасників судового засідання; 
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4) зміст конституційного подання, конституційного звернення; 
5) положення Конституції України, якими керувався Конституційний Суд України при дачі 

висновку; 
6) мотивувальну частину висновку; 
7) резолютивну частину висновку; 
8) обов’язкове зазначення того, що висновок Конституційного Суду України є остаточним і 

оскарженню не підлягає. 
Рішення і висновки Конституційного Суду України є обов’язковими до виконання. 
Однією з особливостей державного ладу багатьох країн є наявність конституційного контролю. 
Вперше судову функцію конституційного контролю було визнано в США ще на початку XIX ст. 

Основою для цього стали рішення верховного суду. У подальшому усталився відповідний звичай. У 
самому ж основному законі нічого немає про таку функцію судів. І хоч і сьогодні тут дискутуються 
питання обсягу повноважень судів у сфері конституційного контролю, реальність цих повноважень не 
ставиться під сумнів. Більше того, судова функція конституційного контролю розглядається як один з 
найважливіших елементів системи стримувань і противаг, що доповнює принцип жорсткого поділу 
влад. 
Характер і зміст конституційного контролю багато в чому визначаються природою органів, які його 

здійснюють. Існує дві основні моделі організації конституційного контролю. Одна з них має назву 
американська. За її умов відповідними повноваженнями наділені всі суди загальної юрисдикції. 
Наприклад, у США рішення будь-якого загального суду з питань конституційності закону або 
окремих його положень стає обов’язковим в межах його територіальної юрисдикції. За умов апеляції 
остаточне рішення приймає верховний суд. Воно є обов’язковим на всій території держави. 
Модель організації конституційного контролю, за якою відповіді питання вирішуються практично 

всіма судами загальної юрисдикції, називається також децентралізованою або “дифузивною” 
моделлю. Її характеризує тлумачення конституційного контролю як суто правової функції. В теорії це 
означає відмову від розгляду судами політичних питань, пов’язаних із змістом законів та їх 
застосуванням. Формально все звичайно зводиться до юридичної експертизи того чи іншого закону, 
здійснюваної судами у зв’язку з розглядом конкретної цивільної або кримінальної справи. 
Різновидом американської моделі організації конституційного контролю є така модель, за якою 

функція контролю належить не всім загальним судам, а тільки вищому суду. Ця модель реалізована в 
Австралії, Естонії, Індії, Ірландії, Канаді, Швейцарії та в ряді інших країн. Прийнята вона і в деяких 
країнах, що розвиваються. В усіх цих країнах оцінку конституційності законодавчих актів дає 
верховний суд, який може мати й іншу назву (наприклад, високий суд). У будь-якому випадку такий 
суд є органом загальної юстиції, і конституційний контроль становить не єдину його функцію. 
Іноді функція конституційного контролю надана не всьому верховному суду в цілому, а його 

спеціальній палаті. Існують країни, де для розгляду відповідних питань передбачене створення 
спеціального складу верховного суду. 
Іншою моделлю організації конституційного контролю є, так звана, європейська або австрійська 

модель. Її характеризує наявність у державному механізмі спеціалізованого судового органу, 
відокремленого від судів загальної юрисдикції. Головним завданням цього органу — конституційного 
суду — є оцінка конституційності законодавчих актів, хоча він наділений і рядом інших повноважень. 
Поряд з конституційним судом можуть існувати й інші спеціалізовані суди, але саме він має 
найбільший авторитет. 
Так, у ФРН крім федерального верховного суду і федерального конституційного суду існують 

федеральний адміністративний суд, федеральний фінансовий суд, федеральний суд у сфері трудових 
відносин і федеральний суд із соціальних питань. Згідно зі ст. 92 Основного закону всі вони разом з 
судами земель здійснюють судову владу. Але найбільш престижним є членство саме в 
конституційному суді. 
Органи конституційної юстиції, як правило, називаються конституційними судами, хоч 

зустрічаються й інші назви. У Франції, Казахстані та в ряді країн, що розвиваються, відповідні 
повноваження належать органам квазісудового характеру — конституційним радам. 
Порядок утворення органів, що здійснюють конституційний контроль, у різних країнах 

неоднаковий і залежить від моделі його організації. За умов американської моделі посади суддів 
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верховних судів заміщуються, як правило, за рішеннями глави держави, санкціонованими 
парламентами. Як зазначалося, у США суддів верховного суду призначає президент з “поради і згоди” 
сенату. В такому ж порядку призначаються судді інших федеральних судів. 
Існують і інші порядки формування судів за умов американської моделі організації 

конституційного контролю. Так, у Японії до судової системи насамперед входить верховний суд. 
Верховний суд складається з 15 суддів, включаючи головного суддю. Головного суддю формально 
призначає імператор за поданням уряду. Усіх інших суддів верховного суду призначає уряд. Свої 
посади вони займають до досягнення 70-річного віку. 
Водночас передбачене схвалення призначень суддів верховного суду виборцями під час 

парламентських виборів. Така процедура повторюється через кожні десять років. Якщо більшість 
виборців проголосує проти кого-небудь з суддів верховного суду, тим самим він усувається з посади. 
Що ж стосується суддів інших судів, то їх призначає уряд за списком, запропонованим верховним 
судом. Усі вони займають посади протягом десяти років і можуть бути призначені повторно. 
В Індії до складу верховного суду входять головний суддя і не більше 17 інших суддів. Крім цього,   

для вирішення конкретного питання можуть бути включені колишні судді верховного суду, а також 
судді вищих судів штатів. Постійних суддів верховного суду призначає президент, який у вирішенні 
цього питання консультується з урядом і з самими суддями. Тимчасових суддів призначає головний 
суддя за погодженням з президентом. Судді верховного суду йдуть у відставку після досягнення 65-
річного віку. 
У Швейцарії суддів союзного суду обирає федеральний парламент. При цьому діє вимога 

представництва різних мовних груп населення країни. В Естонії голову державного суду обирає 
парламент за поданням  президента. Інші судові посади також заміщують за рішенням парламенту, 
але вже прийнятим за поданням голови самого державного суду. 
Свої особливості має порядок формування органів конституційної юстиції. Відмінності наявні і у 

принципах їх організації. Так, в Австрії до складу конституційного суду входять голова, його 
заступник і 12 інших суддів, а також шість так званих запасних суддів. Голову конституційного суду, 
його заступника, шість дійсних суддів і трьох запасних призначає президент за пропозицією уряду. 
Решту вакансій президент заміщує з числа кандидатур, запропонованих палатами федерального 
парламенту. Судді конституційного суду йдуть у відставку у 70-річному віці. 
В Австрії, як і в інших країнах, де створені органи конституційної юстиції, встановлені певні 

кваліфікаційні вимоги до кандидатів на відповідні посади. Зокрема, судді конституційного суду 
повинні мати вищу освіту за державно-правовим фахом і протягом десяти років до призначення 
займати посаду, для якої необхідна ця освіта. До того ж вони мають призначатися з числа інших 
суддів, урядовців і професорів-юристів університетів. 
У ФРН федеральний конституційний суд складається з 16 осіб, яких у рівній кількості обирають 

бундестаг і бундесрат. Закон встановив процедуру обрання суддів конституційного суду на основі 
кваліфікованої більшості голосів. Це призвело до того, що за неформальною угодою кожна з 
політичних партій розраховує на таке число місць для своїх неформальних представників у 
конституційному суді, яке відповідає й представництву в палатах парламенту. За традицією частина з 
підтриманих партіями кандидатів у судді повинна бути політично нейтральною, решта може належати 
до партій. Такий порядок формування конституційного суду свідчить про гнучкість політичних 
механізмів прийняття важливих рішень, про толерантність головних політичних сил. 
Характерною особливістю організації федерального конституційного суду ФРН є те, що він 

складається з двох сенатів (палат) з однаковою кількістю суддів. Один з сенатів займається розглядом 
справ, пов’язаних із захистом прав та інтересів окремих індивідів. Другий розглядає решту питань, 
віднесених до компетенції конституційного суду. 
Судді конституційного суду ФРН обираються строком на 12 років без права бути переобраними. 

Закон встановлює мінімальний і максимальний вік тих, хто може займати посади суддів, 40 і 68 років 
відповідно. Крім цього, визначена вимога щодо професійних якостей кандидатів. Ними насамперед 
можуть бути судді інших федеральних судів і ті, хто має право займати судові посади. 
В Іспанії до складу конституційного суду, який також складається з двох палат, входить 12 суддів. 

Усі вони формально призначаються королем: вісім — за поданням палат парламенту, два — за 
поданням уряду, два — за поданням головної ради судової влади. Судді конституційного суду 
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призначаються строком на дев’ять років, при цьому його склад оновлюється кожні три роки. 
Відповідні призначення роблять з числа інших суддів і прокурорів, професорів університетів, 
державних службовців та адвокатів. Усі кандидати мають бути юристами зі стажем понад 15 років. 
В Італії конституційний суд діє в одному складі з 15 членів. По п’ять суддів призначають 

президент, парламент на спільному засіданні і вища судова адміністрація. Судді конституційного суду 
призначаються на дев’ятирічний строк без права займати посаду повторно. Це можуть бути колишні і 
дійсні судді вищих судів та професори-юристи, а також адвокати з 20-річним стажем. 
У Франції дев’ять членів конституційної ради призначаються на строк дев’ять років і їхні 

повноваження не можуть бути поновлені. По три ради призначають президент і голови палат 
парламенту. Кожні три роки третина цих членів оновлюється. До складу конституційної ради за 
правом і довічно входять також усі колишні президенти. 
В країнах Центральної і Східної Європи, а також в тих, що містились на терені колишнього СРСР, 

органи конституційної юстиції  формують за різними процедурами. В Киргизстані, Литві, Македонії, 
Польщі, Словенії, Угорщині і Хорватії членів цих органів обирають парламенти або їх нижні палати. 
При цьому порядок висунення відповідних кандидатур є різним. В Киргизстані і Словенії їх пропонує 
президент Хорватії — верхня палата парламенту, в Литві — у рівній кількості: президент, голова 
парламенту і голова верховного суду, в Угорщині -  спеціальна відбіркова комісія, до складу якої 
входять представники усіх парламентських фракцій. В Росії суддів конституційного суду призначає 
верхня палата парламенту за поданням президента. 
Існують й інші процедури формування органів конституційної юстиції. В Чехії суддів 

конституційного суду призначає президент за згодою верхньої палати парламенту. В Словаччині 
президент робить відповідні призначення за списком, складеним парламентом. В Болгарії третину 
суддів конституційного суду призначає президент, третину обирає парламент і третину обирають на 
загальних зборах суддів вищих судів загальної і адміністративної юрисдикції. В Молдові посади в 
конституційному суді заміщують нарівно парламент, президент і вища рада магістратури, а в Румунії 
-    кожна з палат парламенту і президент. 
Конституції і спеціальні закони встановлюють чисельний склад і строки повноважень 

конституційних судів. В Молдові до його складу входять 6 суддів, в Югославії — 7, в Киргизстані, 
Литві, Македонії, Румуні, Словенії — 9, Словаччині — 10, Хорватії — 11, Білорусі, Болгарії, 
Польщі— 12, Чехії і Угорщині — 15, Росії — 19. Різними є і строки перебування суддів на посаді: від 
шести років у Молдові, семи у Словаччині, восьми у Польщі і Хорватії, дев’яти в Болгарії, Литві, 
Македонії, Румунії, Словенії та Югославії, до одинадцяти в Білорусі і навіть п’ятнадцяти років у 
Киргизстані. Як правило, не припускається повторне переобрання суддів конституційних судів. У 
Болгарії, Литві і Румунії кожні три роки за відповідними квотами оновлюють третину складу 
відповідних органів. 
Юридично визначені і деякі інші вимоги щодо організації органів конституційної юстиції. 

Практично в усіх країнах передбачена вимога наявності у кандидатів спеціальної кваліфікації і стажу, 
встановлені вікові цензи для займання посад членів конституційних судів. Як і в розвинутих країнах, 
голів судів обирають самі судді. Проте в Литві голову конституційного суду з його ж складу 
призначає парламент за поданням президента. В Словаччині відповідне призначення здійснює сам 
президент. 
Головним повноваженням органів, що здійснюють конституційний контроль, є оцінка 

конституційності законодавчих актів. Порядок здійснення цього повноваження залежить від 
прийнятих у тій чи іншій країні форм конституційного контролю. 
Існує дві основні форми контролю — попередній і наступний. Попередній контроль має місце на 

стадіях парламентського розгляду законопроектів до промульгації їх главою держави. У разі визнання 
їх неконституційними такі законопроекти не можуть стати законами. Попередній контроль існує в 
Румунії, Польщі, Угорщині і у Франції. Він насамперед віднесений до прийнятих парламентом і 
переданих президенту на підпис і обнародуваних законах. Припускається і здійснення контролю на 
більш ранніх стадіях законодавчого процесу у парламенті. При цьому попередньому контролю 
підлягають проекти як звичайних, так і органічних законів. Попередній контроль припускається в 
Італії щодо, так званих, обласних законів — актів, прийнятих представницькими органами автономій. 
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Своєрідним різновидом попереднього контролю, що здійснюється загальними судами, можна 
вважати надання ними консультативної оцінки конституційності законопроектів у процесі 
проходження їх через парламент. Така оцінка може бути дана вищим судом на вимогу законодавчої 
або виконавчої влади. Подібна практика прийнята в Австралії, Канаді, деяких штатах США, Норвегії 
та в ряді інших країн. 
Наступний контроль здійснюють щодо законів, які прийняті парламентом, промульговані главою 

держави і набули чинності. Існує дві процедури такого контролю — шляхом дії і шляхом заперечення. 
В першому випадку відразу ж після введення закону в дію і незалежно від факту його застосування 
може бути ініційований розгляд питання про його конституційність. У другому випадку розгляд цього 
питання прямо залежно від конкретного застосування закону. В країнах, де функцію конституція 
контролю здійснюють суди загальної юрисдикції, це може мати місце в  звичайному судовому 
процесі. Кожний учасник такого процесу має право заперечувати можливість застосування закону або 
його окремих положень, мотивуючи це їхньою неконституційністю. 
Конституційний контроль шляхом дії нерідко називають абстрактним, а контроль шляхом 

заперечення — конкретним. Абстрактний контроль характерний для країн, де відповідна функція 
здійснюється органами конституційної юстиції. Конкретний контроль притаманний насамперед 
державно-правовій практиці тих країн, де ця функція належить судам загальної юрисдикції. 
Однак здійснюють конкретний контроль і конституційні суди. Звичайним є положення, коли 

загальний суд, розглядаючи цивільну чи кримінальну справу, може дійти висновку про 
неконституційність закону, що ним застосовується, і звернутися за відповідним висновком до 
конституційного суду. У зв’язку з цим розгляд справи припиняється. Якщо конституційний суд 
визнає таке звернення безпідставним, то  розгляд справи в загальному суді буде продовжений. Існує 
також конкретний контроль по  формі розгляду спеціальної скарги, що подається до конституційного 
cуду. 
Характеризуючи попередній і наступний контроль, зазначимо, що в деяких країнах застосовуються 

обидві ці форми. Зокрема, це має місце і в ряді країн Латинської Америки. Тут сполучається 
попередній закон з наступним контролем шляхом заперечення. 
Відомі й інші класифікації форм конституційного контролю, частіше виділяють обов’язковий і 

факультативний контроль. Обов’язковий контроль здійснюється відповідними органами на основі 
приписів конституції й законодавства, незалежно від волевиявлення будь-якого іншого органу чи 
посадової особи. Така форма конституційного контролю прийнята у Франції: всі органічні закони до 
їх офіційного опублікування і регламенти палат парламенту до їх практичного застосування мають 
бути представлені конституційній раді, яка висловлюється на предмет відповідності конституції. 
Процедура розгляду органічних законів в органі конституційного контролю є, по суті, складовою 
законотворчості, обов’язки стадії законодавчого процесу, що передує промульгації. 
Факультативний контроль здійснюється тільки з ініціативи тих, хто наділений відповідним правом. 

Ця форма контролю є домінуючою. 
У федеративних державах конституційному контролю підлягають не тільки федеральні законодавчі 

акти, а й відповідні акти суб’єктів федерацій. Механізм такого контролю в різних країнах 
неоднаковий. 
Так, у США оцінку конституційності законів здійснюють як федеральні суди, так і суди штатів. 

При цьому всі вони мають право проводити експертизу законодавчих актів федерального рівня і рівня 
суб’єктів федерації. Між відповідними рішеннями верховного суду США і судів штатів існує досить 
складний взаємозв’язок, хоч майже завжди останнє слово належить федеральному верховному суду. 
До того ж, у деяких штатах встановлений порядок, за яким місцеві суди, якщо вони не вважають за 
можливе розглядати питання конституційності закону через його значущість, передають це питання 
на розгляд верховного суду федерації. 
У Швейцарії конституційному контролю підлягають тільки законодавчі акти кантонів. Союзний 

суд дає оцінку відповідності цих актів як федеральному основному закону, так і основним законам 
суб’єктів федерації. Кантональні суди таким правом, як правило, не наділені. В Австрії 
конституційний контроль також здійснюється щодо законодавчих актів федерації та її суб’єктів. У 
землях конституційні суди не створені. 
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Конституційний суд Росії розглядає справи про відповідність основному закону федерації 
конституцій республік, статутів, а також законів та інших нормативних актів суб’єктів федерації, 
виданих з питань, що віднесені до відання федеральних органів державної влади і до спільного 
відання федеральних органів та органів суб’єктів федерації. 
Нарешті, у ФРН конституційні суди земель можуть оцінювати лише законодавчі акти відповідних 

суб’єктів федерації. Федеральний конституційний суд може піддавати контролю тільки законодавство 
федерації. Але за певних умов, у зв’язку з виникненням суперечок з приводу розмежування 
компетенції між федерацією і землями, він може займатися встановленням конституційності 
земельного законодавства. 
Сама ж природа конституційного контролю полягає в тому, що, оцінюючи конституційність 

законів, суди тлумачать конституцію. Іноді про це прямо йдеться в самих основних законах. 
Наприклад, в ст. 149 Конституції Болгарії записано, що “конституційний суд дає офіційне тлумачення 
конституції”. По суті, аналогічне положення містить ст. 135 Конституції Молдови, а в ст. 109 
Конституції Узбекистану сказано, що конституційний суд тлумачить норми конституції і законів. 
“Федеральний конституційний суд розглядає справи щодо тлумачення основного закону у зв’язку з 
виникненням суперечок з питань компетенції федеральних органів влади”, — встановлено в ст. 93 
Основного закону ФРН. В конституціях деяких держав (Киргизстан, Молдова) зафіксовано 
положення про те, що органи конституційної юстиції визначають можливість і необхідність змін та 
доповнень до основних законів. 
Крім визначення конституційності законодавчих актів до повноважень органів, що здійснюють 

конституційний контроль, входить вирішення багатьох інших питань. 
У країнах, де конституційний контроль здійснюють суди загальної юрисдикції, останні мають 

право давати оцінку конституційності судових рішень і нормативно-правових актів органів 
виконавчої влади, включаючи акти глав держав. До того ж тут суди здійснюють відповідний контроль 
за діяльністю органів виконавчої влади. 
Значно ширші повноваження мають органи конституційної юстиції. Зокрема, в Молдові, Румунії, 

Франції і Угорщині вони встановлюють конституційність парламентських регламентів. У більшості 
країн конституційні суди визначають конституційність і законність нормативно-правових актів 
органів виконавчої влади, а в Киргизстані, Росії, Словаччині, Словенії і Узбекистані — відповідних 
актів органів місцевого самоврядування чи місцевих органів виконавчої влади. Разом з тим у  Молдові 
конституційні суди можуть давати оцінку тільки актам президента та урядів, а в Болгарії — виключно 
актам президента. 
У цілому ряді країн органи конституційного контролю  повноважні оцінювати відповідність 

основному закону укладених державою і від її імені міжнародних договорів. У Франції такий 
контроль має попередній характер: якщо конституційна рада після запиту президента, прем’єр-
міністра або голови однієї з палат парламенту заявить про невідповідність конституції положень будь-
якого міжнародного договору, то дозвіл на його ратифікацію або схвалення може бути даний тільки 
після перегляду конституції. У Польщі та Угорщині об’єктом конституційного контролю є 
міжнародні договори як до схвалення і ратифікації їх відповідними органами, так і після. 
Органи конституційної юстиції звичайно розглядають різного роду юрисдикційні справи, тобто 

питання, пов’язані з розмежуванням компетенції. Ці справи можуть мати пряме відношення до оцінки 
конституційності законів, які визначають повноваження різних органів державної влади. Досить часто 
предметом відповідного розгляду є розмежування компетенції вищих органів держави, іноді — 
органів державної влади і органів місцевого самоврядування або самих органів самоврядування. 
У федеративних державах конституційні суди розглядають справи щодо розмежування компетенції 

між федерацією та суб’єктами, а також між самими суб’єктами. Аналогічними повноваженнями 
наділені звичайні суди в тих країнах, де вони здійснюють функцію конституційного контролю. 
Наприклад, у США відповідні повноваження визначені в ст. З (розділ другий) Конституції. Іноді 
органи конституційної юстиції розглядають питання розмежування компетенції між вищими 
органами держави і органами автономій, а також між самими автономіями (Іспанія, Італія). 
Важливими повноваженнями органів конституційної юстиції ряду країн є повноваження щодо 

контролю за функціонуванням механізмів прямої і представницької демократії. В Румунії і Франції 
відповідні органи наглядають за проведенням виборів президента та референдумів. В Казахстані та 



42 

Молдові це може бути здійснено по відношенню ще і до парламентських виборів. У Литві 
конституційний суд робить висновки щодо порушення законності на президентських і 
парламентських виборах. У Греції верховний спеціальний суд перевіряє законність результатів 
референдумів. 
У Греції, Словаччині, Франції і Чехії органи конституційного контролю розглядають питання 

правильності обрання депутатів парламентів, у Болгарії — президента, в Хорватії і Югославії — 
депутатів і президента, якщо законність таких обрань оскаржується. В Греції і Чехії відповідні органи 
займаються ще і питаннями позбавлення депутатських мандатів у зв’язку з порушенням принципів 
невиборності й несумісності. В Австрії конституційний суд розглядає скарги у зв’язку з проведенням 
президентських і парламентських виборів, а за клопотанням нижньої палати парламенту — питання 
про позбавлення депутатів їхніх мандатів. У ФРН правильність проведення парламентських виборів 
перевіряє бундестаг, рішення якого може бути оскаржене в Конституційному суді. 
Окремої згадки заслуговують повноваження органів конституційної юстиції у сфері 

безпосереднього захисту прав особи. Відповідну дію цих органів нерідко називають контролем за 
виконанням основних прав і свобод. Цей контроль здійснюється за спеціальною скаргою. Так, 
відповідно до ст. 93 Основного закону ФРН  конституційний суд розглядає скарги, внесені будь-якою 
особою, яка вважає себе обмеженою державною владою у своїх правах. Близькі за змістом положення 
можна знайти в конституціях Австрії, Іспанії, Македонії, Словаччини, Угорщини, Чехії. 
Визначені й деякі інші повноваження органів конституційної юстиції. Зокрема, в ряді країн вони 

розглядають справи у зв’язку із застосуванням процедур, подібних до імпічменту. 
Особливості механізмів реалізації повноважень органів, що здійснюють конституційний контроль, 

визначаються насамперед колом суб’єктів, що мають право його ініціювати. Відповідна 
правосуб’єктність залежить від прийнятої в тій чи іншій країні форми конституційного контролю. 
Проте звичайно суб’єктами права ініціювання конституційного контролю при попередньому і 

наступному контролі шляхом дії є державні органи і посадові особи. Так, в Австрії, Росії та ФРН 
таким правом наділені федеральний уряд і уряди суб’єктів федерації, у Болгарії, Литві, Румунії, 
Словаччині та Угорщині — уряд, в Італії — також уряд, але щодо так званих обласних законів, в 
Іспанії, Казахстані і Франції — глава уряду. 
У Білорусі, Болгарії, Казахстані, Росії, Литві, Румунії, Словаччині, Франції та Угорщині ініціювати 

розгляд питань в органі конституційного контролю може глава держави — президент. У Росії це 
можуть робити кожна з палат федерального парламенту, а також законодавчі органи суб’єктів 
федерації. В Іспанії, Італії і Португалії відповідне право надане органам автономій. 
В деяких випадках воно належить органам місцевого самоврядування. 
В Австрії, Білорусі, Румунії та Угорщині органи конституційного контролю можуть самі ініціювати 

розгляд справи. В Австрії і Болгарії це мають право зробити вищі суди загальної та адміністративної 
юрисдикції, а в Білорусі і Росії — верховний і вищий арбітражний (господарський) суди. До того ж, 
як зазначалося, майже в усіх країнах, де існує конституційна юстиція, суд загальної юрисдикції може 
звернутися до органу конституційного контролю в разі виникнення сумнівів щодо конституційності 
застосованого ним закону. 
Ініціатором розгляду справи в органі конституційного контролю може бути і певна частина 

депутатського корпусу. В Австрії і ФРН — це третина складу нижньої палати парламенту, в Болгарії, 
Казахстані, Литві, Словаччині і Росії — п’ята частина відповідно складу всього представницького 
органу або кожної з палат. В Іспанії право ініціювати справу мають 50 депутатів у кожній палаті, в 
Румунії — 50 депутатів у нижній і 25 у верхній палаті, в Польщі і Угорщині — 50 у нижній палаті і в 
цілому парламенті відповідно. У Франції кількість депутатів у кожній палаті, яким надане таке право, 
дорівнює 60. Крім того, воно також належить головам обох палат. В Білорусі та Угорщині до 
суб’єктів відповідного права віднесені постійні комісії парламенту. 
Іноді правом ініціювати конституційний контроль наділені посадові особи: прокурор (Білорусь, 

Болгарія, Іспанія і Словаччина) і омбудс-ман (Іспанія, Польща). 
Участь того чи іншого суб’єкта в процесі здійснення конституційного контролю нерідко залежить 

від характеру справ, які вносять на розгляд відповідних органів, а також від механізмів реалізації 
повноважень цих органів. 



43 

Рішення органів, які здійснюють конституційний контроль, мають різний характер і юридичні 
наслідки. Зокрема, законодавчі акти, які не відповідають основному закону є неконституційними і 
скасовуються. А рішення  органів конституційної юстиції є остаточними. У Польщі та Румунії 
рішення органів конституційного контролю щодо конституційності законодавчих актів можуть бути 
скасовані за результатами голосування в нижній палаті та затвердженні в обох палатах парламенту 
відповідно. Для цього потрібна кваліфікована більшість голосів. 
У переважній більшості країн, де прийнята американська модель організації конституційного 

контролю, відповідні рішення віднесені тільки до конкретних судових справ. Суди тут не анулюють 
закони, визнаючи їх неконституційними, відмовляються ці закони застосовувати. У США, якщо 
верховний суд визнав той чи інший закон або (що буває набагато частіше) окремі його положення 
неконституційними, останні не можуть бути застосовані жодним судом. Тим самим положення 
закону, не будучи скасованими юридично, втрачають силу фактично. 
У цілому слід зазначити, що конституційний контроль y зарубіжних країнах визнаний як одна з 

реалій їхнього державно-політичного життя. Він покликаний забезпечити виконання приписів 
основного закону. При цьому найсуттєвішого значення набувають якості самої конституції, зокрема 
чіткість і визначеність її положень. 

Законодавство до теми: 

1. Конституція України 
2. Закон України “Про Конституційний суд” від 16 жовтня 1996 року № 422/96-ВР 
3. Про Положення про Постійного представника Президента України у Конституційному Суді 

України :Указ Президента України від 22 травня 1998 року № 504/98 
 
 

Тема 8. Суди загальної юрисдикції 
Суди загальної юрисдикції в Україні діють на підставі до Закону України “Про судоустрій” від 5 

червня 1981 року. Відповідно до Конституції України правосуддя в Україні здійснюється тільки 
судом. 
Діяльність суду при здійсненні правосуддя спрямована на всемірне зміцнення законності і 

правопорядку, запобігання злочинам та іншим правопорушенням і має завданням охорону від усяких 
посягань: 

1) закріплених у Конституції України суспільного ладу, його політичної та економічної систем; 
2) соціально-економічних, політичних та особистих прав і свобод громадян, проголошених і 

гарантованих Конституцією і законами України; 
3) прав і законних інтересів державних підприємств, установ, організацій, колгоспів, інших 

кооперативних організацій, їх об’єднань, інших громадських організацій. 
Правосуддя в Україні здійснюється шляхом: 
1) розгляду і вирішення в судових засіданнях цивільних справ по спорах, що стосуються прав та 

інтересів громадян, державних підприємств, установ, організацій, колгоспів, інших кооперативних 
організацій, їх об’єднань, інших громадських організацій; 

2) розгляду в судових засіданнях кримінальних справ і застосування встановлених законом мір 
покарання до осіб, винних у вчиненні злочину, або виправдання невинних. 
Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності громадян перед законом і судом незалежно 

від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, 
ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин. Громадяни 
України мають право на судовий захист від посягань на честь і гідність, життя і здоров’я, на особисту 
свободу і майно. 
Місцеві суди діють у межах району, міста ( крім міст районного підпорядкування),району в місті. 

Місцевий суд складається не менш як з трьох суддів. Із числа суддів місцевого суду Міністром 
юстиції України за поданням Ради суддів України затверджується голова суду та його заступник 
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строком на п’ять років. Розгляд цивільних і кримінальних справ у всіх судах України здійснюється 
колегіально. В суді першої інстанції кримінальні і цивільні справи розглядаються судом у складі 
трьох суддів, двох суддів і трьох народних засідателів або суддею одноособово у випадках, 
передбачених Кримінально-процесуальним і Цивільним процесуальним кодексами України. 
Розгляд справ у судових  палатах апеляційних та Вищих спеціалізованих судів в касаційнім 

порядку, а в судових  палатах  Верховного Суду України у касаційному порядку і порядку нагляду 
здійснюється у складі трьох суддів. Президія  апеляційного  суду розглядає справи при наявності 
більшості членів президії. Пленум Верховного Суду України розглядає справи при наявності не менш 
як двох третин його складу. 
Судді і народні засідателі є незалежними і підкоряються тільки законові. 
Судочинство в Україні провадиться українською мовою або мовою більшості населення даної 

місцевості. Особам, що беруть участь у справі і не володіють мовою, якою провадиться судочинство, 
забезпечується право повного ознайомлення з матеріалами справи, участь у судових діях через 
перекладача і право виступати в суді рідною мовою. 
Розгляд справ у всіх судах України є відкритим. Слухання справ у закритому засіданні суду 

допускається лише у випадках, встановлених законом, з додержанням при цьому всіх правил 
судочинства. 
Обвинуваченому забезпечується право на захист. 
Прокурор, який бере участь у розгляді справ у судах, додержуючи принципу незалежності суддів і 

підкорення їх тільки закону, сприяє виконанню вимог закону про всебічний, повний і об’єктивний 
розгляд справ та постановленню судових рішень, що ґрунтуються на законі. Прокурор є учасником 
судового розгляду і користується рівними з іншими учасниками правами. Обсяг і межі повноважень 
прокурора, який бере участь в судовому засіданні, визначаються процесуальним законодавством 
України. У судочинстві в цивільних і кримінальних справах у порядку, встановленому 
законодавством України, допускається участь представників громадських організацій і трудових 
колективів. 
Організаційне забезпечення діяльності судів при суворому додержанні принципу їх незалежності та 

підкорення лише законові здійснюється: Міністерством юстиції України - щодо Верховного  
апеляційного суду Республіки Крим, апеляційних обласних, Київського і Севастопольського міських, 
міжобласного та Вищих спеціалізованих судів Міністерством юстиції Республіки Крим - щодо 
районних  (окружних) місцевих судів Республіки Крим; управліннями юстиції обласних, Київської і 
Севастопольської міських державних адміністрацій - щодо районних (міських), міжрайонних 
(окружних) місцевих судів. 
Верховний Суд України, Верховний апеляційний  Суд Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київський і Севастопольський міські апеляційні суди, міжобласний апеляційний суд, міжрайонні 
(окружні), районні (міські) місцеві  суди та військові апеляційні  суди регіонів, Військово-Морських 
Сил і місцеві суди  гарнізонів становлять судову систему загальних судів України. 
Районний (міський) місцевий суд утворюється в районі, місті (крім міст районного 

підпорядкування), районі в місті. Для забезпечення колегіального розгляду судових справ районними 
(міськими) місцевими судами, до яких обрано недостатню кількість суддів, утворюються міжрайонні 
(окружні) місцеві  суди, до яких може входити декілька районних (міських) судів. Міжрайонні 
(окружні) місцеві  суди утворюються Верховною Радою України. Міжрайонний (окружний) суд 
розглядає справи у складі трьох суддів районних (міських) судів. Судді районних (міських) місцевих 
судів обираються відповідно Верховною Радою  України безстроково. Судді, які вперше пройшли 
конкурсний відбір, призначаються Президентом строком на п’ять років. 
Районний (міський) місцевий суд складається не менш як з трьох суддів. Із числа суддів місцевого 

суду Міністром юстиції України за поданням Ради суддів України затверджується голова суду та його 
заступник строком на 5 років у порядку, встановленого законом. 
Районний (міський) місцевий суд розглядає всі цивільні і кримінальні справи, за винятком справ, 

віднесених законом до відання інших судів. У випадках, передбачених законодавством України, 
районний (міський) місцевий суд (суддя) розглядає справи про адміністративні правопорушення. 
Районний (міський) місцевий суд вивчає і узагальнює судову практику, подає правову допомогу 
товариським судам, а також здійснює інші повноваження, надані йому законодавством. 
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Для забезпечення колегіального розгляду судових справ районними (міськими) місцевими судами, 
до яких обрано недостатню кількість суддів, утворюються міжрайонні (окружні) місцеві суди, до яких 
може входити декілька районних (міських) судів.. Голова міжрайонного (окружного) місцевого суду 
головує в судових засіданнях або призначає для цього одного з  суддів районних (міських) місцевих  
судів, що входять до міжрайонного (окружного) місцевого суду, вирішує питання про відвід  судді, 
який одноособово розглядає справу, утворює склад з числа суддів районних (міських) місцевих судів, 
що входять до складу міжрайонного (окружного)місцевого суду. 
Голова районного (міського) місцевого суду: 
1) головує в судових засіданнях; призначає суддів як головуючих у судових засіданнях, 

розподіляє інші обов’язки між суддями; 
2) організує роботу із народними засідателями; 
3) веде особистий прийом, організує роботу суду по прийому громадян і розгляду пропозицій, 

заяв і скарг; 
4) керує вивченням і узагальненням судової практики і веденням судової статистики, вносить 

подання в державні органи, громадські організації і службовим особам про усунення порушень 
закону, причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушень; 

5) представляє до призначення судових виконавців і організує їх роботу; 
6) керує роботою канцелярії суду; 
7) організує роботу по підвищенню кваліфікації працівників суду; 
8) організує роботу по роз’ясненню законодавства населенню, поданню правової допомоги 

товариським судам; 
9) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством. 
У разі тимчасової відсутності (хвороба, відпустка тощо) голови районного (міського) суду і його 

заступника виконання обов’язків голови покладається Міністром юстиції Республіки Крим, 
начальником управління юстиції відповідної місцевої державної адміністрації за погодженням з 
головою Верховного Суду Республіки Крим, обласного, Київського чи Севастопольського міського 
апеляційного суду на одного з суддів цього суду. 
У разі тимчасової відсутності (тривала хвороба, відпустка тощо) судді районного (міського) суду 

Верховна Рада Республіки Крим, обласна, Київська чи Севастопольська міська Рада народних 
депутатів за поданням Голови Верховного Суду України і Міністра юстиції України обирають на час 
його відсутності одного з кандидатів у судді, який склав кваліфікаційний екзамен і відповідає 
вимогам частини першої статті 7 Закону України “Про статус суддів”  
Апеляційні суди діють в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, якщо 

інше не передбачено законом. У назві апеляційних судів використовується назва населених пунктів, в 
яких вони знаходяться 
Апеляційні суди складаються з суддів, які  обрані Верховною Радою України безстроково чи 

призначені Президентом України у межах 5-річного строку. 
Народні засідателі цих судів обираються Верховною Радою Автономної Республіки Крим,  

обласною, Київською і Севастопольською міськими радами, на території яких знаходиться 
відповідний суд, строком на 5 років за поданням голови апеляційного суду у необхідній кількості.  
Зі складу суддів апеляційного суду загальними зборами відповідного суду обираються голова суду 

та заступник голови суду відповідно до кількості судових палат суду або заступник голови суду у разі 
відсутності судових палат. 
В апеляційному суді розпорядженням голови цього суду можуть утворюватися судові палати, якщо 

інше не передбачено законом.  
Судові палати в апеляційних судах очолюються заступниками голови суду.  
У апеляційних судах може утворюватися  президія як консультативно-дорадчий орган при голові 

апеляційного суду. Кількість членів і склад президії апеляційного суду затверджуються зборами 
суддів цього  суду за поданням його голови. 
Кількість суддів у кожному апеляційному суді визначається Президентом України на підставі 

подання Голови Верховного Суду України чи голови вищого спеціалізованого суду або Міністра 
юстиції України. 
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Апеляційні суди діють як суди апеляційної інстанції щодо рішень місцевих судів, як суди першої 
інстанції у адміністративних, кримінальних та цивільних справах, що віднесені до їх підсудності 
законом , а також переглядають справи у  зв’язку з нововиявленими обставинами. 
Апеляційні суди вивчають та узагальнюють судову практику, а також здійснюють інші 

повноваження, надані їм законом. 
В апеляційних судах можуть утворюватися відповідні судові палати для розгляду справ в 

апеляційному порядку, а також судові палати для розгляду справ у першій інстанції. 
Голова апеляційного суду має право у разі необхідності своїм розпорядженням залучати суддів 

однієї судової палати для розгляду справ іншої спеціалізації або в іншій інстанції. 
Голова апеляційного суду поряд із виконанням повноважень судді : 
1)  затверджує персональний склад судових палат ; 
2)  утворює колегії суддів для розгляду судових справ у разі відсутності судових палат; 
3)  організує роботу по вивченню і узагальненню судової практики, аналізу судової статистики; 
4)  скликає загальні збори суду і вносить на розгляд загальних зборів питання, що потребують їх 

вирішення; 
5)   розподіляє обов’язки між заступниками голови суду; 
6)   організує роботу  щодо підвищення кваліфікації суддів відповідного суду і працівників апарату 

суду; 
7)   організує роботу із народними засідателями та присяжними; 

     8)   організує роботу суду щодо приймання громадян  і розгляду пропозицій заяв та скарг; 
    9)    здійснює  інші  повноваження  надані  йому законом;  
     Заступник голови апеляційного суду, поряд з виконанням повноважень судді, здійснює відповідно 
до своїх обов’язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату суду та інші повноваження 
надані йому законом чи дорученні головою суду. 
     Заступник голови апеляційного суду, який є  одночасно головою судової палати , також: 
1)  утворює колегії судів для розгляду судових справ; 
2)  здійснює керівництво роботою відповідних палат; 
3)  здійснює відповідно до розподілу обов’язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату 
суду; 

В разі відсутності голови апеляційного суду його повноваження голови суду здійснює 
заступник голови суду, який має найбільший суддівський стаж, а в разі відсутності заступників -   
суддя даного суду , який має найбільший суддівський стаж.. 
Президія Верховного апеляційного  суду Автономної Республіки Крим, обласного, Київського і 
Севастопольського міських апеляційних судів: 
1) у межах своїх повноважень розглядає справи в порядку нагляду і в зв’язку з нововиявленими 

обставинами; 
2)  розглядає матеріали вивчення і узагальнення судової практики і аналізу судової статистики; 

    3)  заслуховує звіти голів судових палат про діяльність палат, розглядає питання роботи апарату 
суду; 

4)  подає допомогу районним (міським), міжрайонним (окружним) місцевим судам правильному 
застосуванні законодавства. 

5)  здійснює інші повноваження, надані йому  законодавством. 
Заступники голови Верховного апеляційного суду Автономної Республіки Крим, обласного, 

Київського і Севастопольського міських апеляційних судів, які є одночасно головами судових палат 
суду: 

1)     головують у судових засіданнях керованих ними палат або призначають для цього членів суду; 
2) утворюють склад суду для розгляду справ у судових засіданнях палат; 
3) здійснюють керівництво роботою відповідних палат; 
4) подають президії Верховного апеляційного суду Автономної Республіки Крим, обласного, 

Київського і Севастопольського міських апеляційних судів звіти про діяльність    палат; 
5) здійснюють відповідно до розподілу обов’язків керівництво роботою структурних підрозділів 

апарату суду; 
6) ведуть особистий прийом громадян; 
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7) здійснюють інші повноваження, надані їм законодавством. 
У разі відсутності голови Верховного апеляційного суду Республіки Крим, обласного, Київського і 

Севастопольського міських апеляційних судів його права і обов’язки здійснює за його дорученням 
один з заступників голови суду. 

 
Військові суди здійснюють правосуддя у Збройних Силах України та інших військових                

формуваннях, передбачених законодавством України. В Україні утворюються військові суди 
гарнізонів, регіонів і Військово-Морських Сил. 
Військовий суд гарнізону утворюється на території, на якій розташовано один або кілька 

військових гарнізонів. Судді військових судів обираються Верховною Радою України строком на 
десять років. Судді, які вперше пройшли конкурсний відбір, обираються строком на п’ять років. 
Суддями військових судів можуть бути громадяни України, які відповідають вимогам, 

встановленим статтею 7 Закону України “Про статус суддів”, перебувають на військовій службі і 
мають військове звання офіцерського складу. Військовий суд гарнізону обирається у складі голови, 
заступника голови і суддів. 
Військові місцеві суди розглядають: 
1) справи про всі злочини, вчинені військовослужбовцями Збройних Сил, Національної гвардії, 

Прикордонних військ, Служби безпеки України та інших військових формувань, що створюються 
Верховною Радою України і Президентом України, а також військовозобов’язаними під час 
проходження ними зборів; 

2) всі справи про шпигунство; 
3) справи про злочини проти встановленого порядку несення служби, вчинені особами 

начальницького складу виправно-трудових установ; 
4) справи про злочини, вчинені певними категоріями осіб, що визначаються законодавством 

України; 
5) справи про адміністративні правопорушення військовослужбовців; 
6) справи за скаргами військовослужбовців на неправомірні дії військових службових осіб і 

органів військового управління; 
7) справи про захист честі і гідності, сторонами у яких є військовослужбовці або військові 

організації; 
8) інші справи, пов’язані із захистом прав і свобод військовослужбовців та інших громадян, 

також прав і законних інтересів військових частин, установ, організацій. 
  Військовий місцевий суд  як суд першої інстанції розглядає всі кримінальні справи за 

винятком тих, які підсудні військовим апеляційним судам регіонів і Військово-Морських Сил; справи 
за скаргами військовослужбовців на неправомірні дії військових службових осіб та органів 
військового управління; справи про захист честі і гідності, сторонами в яких є військовослужбовці або 
військові організації; інші справи, пов’язані із захистом прав і свобод військовослужбовців та інших 
громадян, а також прав і законних інтересів військових частин, установ, організацій;  на постанови 
про закриття кримінальної справи чи відмову в її порушенні, у  справах про злочини, підсудні 
військовим судам; а також питання, що виникають при виконанні рішень і вироків, постановлених 
військовими судами. 
Військовий апеляційний суд регіону, Військово-Морських Сил у межах своїх повноважень 

розглядає справи як суд першої інстанції,  порядку нагляду і у зв’язку з нововиявленими обставинами. 
.Військовий апеляційний суд регіону, Військово-Морських Сил у межах своїх повноважень 

розглядає справи як суд першої інстанції,  порядку нагляду і у зв’язку з нововиявленими обставинами; 
здійснюючи нагляд за судовою діяльністю військових місцевих судів , вивчає і узагальнює судову 
практику, аналізує судову статистику; здійснює інші повноваження, надані йому законодавством. 
Голова військового місцевого суду : 
1) головує в судових засіданнях, призначає суддів як головуючих у судових засіданнях, утворює 

склад суду для колегіального розгляду справ, вирішує питання про відвід судді, який одноособово 
розглядає справу; 
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2) здійснює керівництво вивченням та узагальненням судової практики і веденням судової 
статистики, вносить подання в державні органи, громадські організації і службовим особам про 
усунення порушень закону, умов, що сприяли вчиненню правопорушень; 

3) керує роботою канцелярії суду; 
4) призначає і звільняє з посад робітників і службовців суду; 
5) веде особистий прийом, організує роботу по прийому військовослужбовців та інших 

громадян, розгляду скарг, заяв і пропозицій; 
6) організує роботу по підвищенню кваліфікації суддів, працівників апарату суду; 
7) інформує командування військових об’єднань і гарнізонів з питань діяльності суду; 
8) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством. 
Голова військового апеляційного суду регіону, Військово-Морських Сил: 
1) головує в судових засіданнях; 
2) призначає суддів як головуючих у судових засіданнях, утворює склад суду для розгляду справ; 
3) вирішує питання про відвід судді, який одноособово розглядає справу, а також про відвід 

голови військового суду гарнізону, який одноособово розглядає справу; 
4) приносить у межах і порядку, встановлених законом, протести на рішення, вироки, ухвали і 

постанови по судових справах; 
5) здійснює керівництво роботою суду; 
6) організує роботу по вивченню і узагальненню судової практики, діловодству, веденню і 

аналізу судової статистики, вносить подання у державні органи, громадські організації і службовим 
особам про усунення порушень закону, умов, що сприяли вчиненню правопорушень;  

7) веде особистий прийом, організує роботу суддів по прийому громадян, розгляду пропозицій, 
заяв і скарг; 

8) призначає і звільняє з посад робітників і службовців суду; 
9) організує роботу по підвищенню кваліфікації суддів, працівників апарату суду і народних 

засідателів; 
10)   інформує відповідне військове командування з питань діяльності суду; 
11) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством. 
Верховний Суд України є найвищим судовим органом України і здійснює нагляд за судовою 

діяльністю судів республіки в порядку, встановлюваному законодавством України. Верховний Суд 
України: 

1) у межах своїх повноважень розглядає справи як суд першої інстанції, у касаційному порядку, 
порядку нагляду і в зв’язку з нововиявленими обставинами; 

2) вивчає і узагальнює судову практику, аналізує судову статистику і дає керівні роз’яснення 
судам у питаннях застосування республіканського законодавства, що виникають при розгляді судових 
справ. Керівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду України є обов’язковими для судів, інших 
органів і службових осіб, що застосовують закон, по якому дано роз’яснення; 

3) здійснює контроль за виконанням судами республіки керівних роз’яснень Пленуму 
Верховного Суду України; 

4) вирішує в межах своїх повноважень питаннях, що випливають з міжнародних договорів 
України; 

5) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством. 
Відповідно до Конституції України Верховному Суду України належить право законодавчої 

ініціативи у Верховній Раді України. Верховний Суд України обирається Верховною Радою України 
строком на десять років у складі Голови, заступників Голови, членів Верховного Суду і народних 
засідателів. Кількісний склад Верховного Суду України встановлюється Верховною Радою України. 
Верховний Суд України один раз у п’ять років інформує Верховну Раду України про свою діяльність. 
Верховний Суд України діє в складі: 
1) Пленуму Верховного Суду України; 
2) судової палати в цивільних справах Верховного Суду України; 
3) судової палати в кримінальних справах Верховного Суду України; 
4) військової палати. 
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Для розгляду організаційних питань роботи Верховного Суду України утворюється президія 
Верховного Суду України. 
Пленум Верховного Суду України діє в складі Голови Верховного Суду України, заступників 

Голови і членів Верховного Суду України. У засіданнях Пленуму беруть участь Генеральний 
прокурор України і Міністр юстиції України. Участь Генерального прокурора України в роботі 
Пленуму є обов’язковою. У засіданнях Пленум, не зв’язаний з розглядом судових справ, на 
запрошення Голови Верховного Суду України можуть брати участь судді, члени науково-
консультативної ради при Верховному Суді України, представники міністерств, державних комітетів і 
відомств, інших державних органів і громадських організацій, а також наукових установ. 
Пленум Верховного Суду України скликається не менш як один раз на три місяці. Про час 

скликання Пленуму і питання, що вносяться на його розгляд, члени Пленуму, Генеральний прокурор 
України і Міністр юстиції України повідомляються не пізніш як за п’ятнадцять днів до засідання. 
Проекти постанов Пленуму і копії протестів або подань по судових справах надсилаються членам 
Пленуму, Генеральному прокурору України і Міністру юстиції України не пізніш як за десять днів до 
засідання. Засідання Пленуму Верховного Суду України є правомочними при наявності не менш як 
двох третин його складу. Постанови Пленуму Верховного Суду України приймаються відкритим 
голосуванням більшістю голосів членів Пленуму, які беруть участь у голосуванні. Постанови 
Пленуму підписуються Головою Верховного Суду України і секретарем Пленуму. Секретар Пленуму 
Верховного Суду України поряд з виконанням обов’язків члена Верховного Суду України здійснює 
організаційну роботу по підготовці засідань Пленуму, забезпечує ведення протоколу і провадить дії, 
необхідні для виконання прийнятих Пленумом постанов.  
Пленум Верховного Суду України: 
1) у межах своїх повноважень розглядає справи в порядку нагляду і в зв’язку з нововиявленими 

обставинами; 
2) розглядає матеріали узагальнення судової практики і судової статистики, а також подання 

Генерального прокурора України і Міністра юстиції України і дає керівні роз’яснення судам у 
питаннях застосування республіканського законодавства; при обговоренні питання про дачу судам 
керівних роз’яснень заслуховує повідомлення голів Верховного апеляційного суду Автономної 
Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських апеляційних судів про судову 
практику по застосуванню законодавства; 

3) затверджує за поданням Голови Верховного Суду України склад судових палат, а також 
заступників голів судових палат і секретаря Пленуму Верховного Суду України з числа членів 
Верховного Суду України; 

4) затверджує за поданням Голови Верховного Суду України науково-консультативну раду при 
Верховному Суді України; 

5) розглядає і вирішує питання про внесення подань в порядку законодавчої ініціативи у 
Верховну Раду України та про тлумачення законів України; 

6) заслуховує повідомлення про роботу Верховного Суду України і звіти голів судових палат 
Верховного Суду України про діяльність палат; 

7) розглядає подання Голови Верховного Суду України про невідповідність керівних роз’яснень 
Пленуму Верховного Суду України законодавству України; 

8) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством. 
Склад судової палати в цивільних справах, судової палати в кримінальних справах і військової 

колегії затверджується Пленумом Верховного Суду України з числа суддів Верховного Суду України. 
Судові палати Верховного Суду України розглядають у межах своїх повноважень справи як суд 
першої інстанції, у касаційному порядку, порядку нагляду і в зв’язку з нововиявленими обставинами. 
Судові колегії вивчають і узагальнюють судову практику, аналізують судову статистику і здійснюють 
інші повноваження, надані їм законодавством. 
Голова Верховного Суду України: 
1) приносить у межах і порядку, встановлених законом, протести на рішення, вироки, ухвали і 

постанови по судових справах; 
2) у випадках і порядку, встановлених законом, зупиняє виконання рішень, вироків, ухвал і 

постанов по судових справах; 
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3) організує роботу по вивченню і узагальненню судової практики, аналізу судової статистики; 
вносить подання в державні органи, громадські організації і службовим особам про усунення 
порушень закону, причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушень, а також організує роботу по 
здійсненню контролю за виконанням керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України і 
вносить матеріали на розгляд Пленуму; 

4) скликає Пленум Верховного Суду України і головує на його засіданнях; може головувати в 
судових засіданнях колегій Верховного Суду України при розгляді будь-якої справи; 

5) скликає президію Верховного Суду України і вносить на розгляд президії питання, що 
потребують її рішення; головує на засіданнях президії; 

6) вносить подання у Верховну Раду України з питань тлумачення законів України; 
7) вносить у Пленум Верховного Суду України подання про невідповідність роз’яснень Пленуму 

Верховного Суду України законодавству України; 
8) розподіляє обов’язки між заступниками Голови Верховного Суду України; 
9) керує організацією роботи судових палат; 
10) керує роботою апарату Верховного Суду України; 
11) веде особистий прийом, організує роботу суду по прийому громадян і розгляду пропозицій, 

заяв і скарг; 
12) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством. 
Заступники Голови Верховного Суду України: 
1) можуть головувати у судових засіданнях колегій Верховного Суду України; 
2) приносять у межах і порядку, встановлених законом, протести на рішення, вироки, ухвали і 

постанови по судових справах; 
3) у випадку і порядку, встановлених законом, зупиняють виконання рішень, вироків, ухвал і 

постанов по судових справах; 
4) здійснюють відповідно до розподілу обов’язків керівництво роботою структурних підрозділів 

апарату Верховного Суду України; 
5) ведуть особистий прийом громадян. 
У разі відсутності Голови Верховного Суду України його права і обов’язки здійснює перший 

заступник Голови Верховного Суду України, а при відсутності першого заступника - заступник 
Голови Верховного Суду України. 
Голови судових палат Верховного Суду України: 
1) головують у судових засіданнях керованих ними палат або призначають для цього членів 

суду; 
2) утворюють склад суду для розгляду справ у судових засіданнях палат; 
3) здійснюють керівництво роботою відповідних палат; 
4) подають Пленуму Верховного Суду України звіти про діяльність палат; 
5) мають право витребувати судові справи для вивчення і узагальнення судової практики; 
6) організують роботу по підвищенню кваліфікації суддів відповідної судової палати. 

Законодавство до теми: 

 1. Конституція України 
2. Закон України “Про судоустрій” від 5 червня 1981 року № 2022-Х Закон України “ Про 

забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” від 23 грудня 1993 року 
№ 3782-ХІІ 

3. Закон України “Про судову експертизу” 25 лютого 1994 року № 4038-ХІІ 
4. Закон України “ Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними 

діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” від 1 грудня 1994 року № 266/94-
ВР 

5. “Про додаткові заходи щодо забезпечення належних умов діяльності суддів та 
функціонування судів” Указ Президента України від 15 грудня 1999 року № 1564/99 

6. “Про розміри надбавок до посадових окладів суддів за кваліфікаційні класи” Указ Президента 
України” від 21 серпня 1999 року № 1048/99 
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7. “Про порядок складення присяги суддею, вперше призначеним на посаду” Указ Президента 
України від 11 травня 1999 року № 493/99 

8. Про присвоєння військових звань суддям військових судів Указ Президента України від 1 
лютого 1995 року № 95/95 

 
Господарські  суди  в  Україні. 

В Україні діють Вищий господарський суд України, апеляційні   господарські суди, місцевий 
господарський суд Автономної Республіки Крим, місцеві господарські суди областей, міст Києва і 
Севастополя, які становлять єдину систему  господарських  судів. 
Президент України за поданням Голови Вищого господарського суду може утворювати й інші 

ланки господарських місцевих  судів (міські, міжрайонні, спеціальних (вільних) економічних зон 
тощо). 
Фінансування  господарських судів здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Розмір 

асигнувань на утримання господарських судів затверджується Верховною Радою України за поданням 
голови Вищого господарського суду України.  

 Суддею господарського суду є посадова особа, наділена повноваженнями здійснювати правосуддя 
з господарських відносин. Повноваження судді господарського  суду визначаються Конституцією 
України, Законом України “Про господарський суд”, Господарським процесуальним кодексом 
України та іншими законами. 
Голова Вищого господарського суду України, його заступники, голова місцевого господарського 

суду Автономної Республіки Крим, голови  місцевих господарських судів областей, міст Києва та 
Севастополя, їх заступники мають статус судді  господарського суду. Суддя має право вносити в 
пленум чи президію Вищого господарського суду пропозиції щодо роз’яснення застосування 
законодавства, яке регулює відносини в господарській сфері, та порядку вирішення господарських 
спорів. 
Право на зайняття посади судді Вищого господарського суду України має громадянин України, 

який досяг на день призначення 30 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю 
не менше десяти років. Право на зайняття посади судді господарського суду Автономної Республіки 
Крим, господарських місцевих судів областей, міст Києва та Севастополя має громадянин України, 
який досяг на день призначення 25 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю 
не менше п’яти років. 
Порядок і умови оплати праці працівників господарських судів встановлюються Верховною Радою 

України. 
Господарський суд Автономної Республіки Крим, господарський місцевий суд області, міст Києва і 

Севастополя: 
1) вирішує господарські спори, віднесені до його компетенції, 
2) розглядає справи про банкрутство;  
3) переглядає в порядку нагляду рішення, ухвали, постанови цього господарського суду; 
4)  вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, аналізує статистику вирішення 

господарських спорів, вносить пропозиції Вищому господарському суду України, спрямовані 
на вдосконалення правового регулювання господарської діяльності та практики вирішення 
господарських спорів; 

5) веде роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин; 
переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним рішення.  

6) здійснює інші повноваження, надані йому законодавством. 
Господарський суд Автономної Республіки Крим, господарський суд області, міст Києва і 

Севастополя складається з голови, першого заступника голови, заступників голови та суддів. 
Для вирішення організаційних питань господарський суд Автономної Республіки Крим, 

господарський суд області, міст Києва і Севастополя може утворювати президію господарського суду, 
склад якої затверджується президією Вищого господарського суду України за поданням голови 
господарського суду Автономної Республіки Крим, голови господарського суду області, міст Києва і 
Севастополя. 
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Господарський суд Автономної Республіки Крим очолює голова господарського суду. 
Господарський суд області, міст Києва і Севастополя очолює голова відповідного господарського 
суду. 

Голова господарського суду: 
- здійснює функції судді у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом 

України; 
 
– розподіляє обов’язки між заступниками голови та суддями господарського суду; 
– забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді; 
– затверджує структуру, штатний розпис та кошторис витрат на утримання господарського 
суду; 

– організовує діяльність господарського суду і несе відповідальність за виконання завдань, 
покладених на господарський суд, видає в межах своїх повноважень накази та інші акти; 

– призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату господарського суду, 
застосовує щодо них заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення; 

– вносить Голові Вищого господарського суду України подання щодо призначення 
Верховною Радою України заступників голови та суддів, встановлення чисельності працівників 
і асигнувань відповідного господарського суду; 

– здійснює інші повноваження, передбачені законодавством. 
Заступники голови господарського суду: 
– можуть прийняти до свого провадження в межах компетенції відповідного господарського 
суду вирішення господарського спору в порядку, передбаченому Господарським 
процесуальним кодексом України; 

– переглядають рішення, ухвалу, постанову по справі;  
--здійснюють, відповідно до розподілу обов’язків, керівництво роботою структурних підрозділів 

апарату господарського суду; 
– здійснюють інші повноваження, передбачені законодавством. 

 
АПЕЛЯЦІЙНІ ГОСПОДАРСЬКІ СУДИ. 
Апеляційні господарські суди є судами апеляційної інстанції. Апеляційні господарські суди  

утворюються  Президентом України за поданням Голови Вищого господарського суду України з 
визначенням території, на яку поширюються повноваження апеляційних господарських судів, їх 
місцезнаходження. 
Апеляційні господарські суди складаються з голови суду, першого заступника голови,  заступників 

голови та суддів і здійснює правосуддя колегією суддів. 
В апеляційному господарському суді може запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду 

окремих категорій справ. 
До  повноважень апеляційного господарського суду входить: 

– перегляд в апеляційному порядку рішення місцевих господарських судів, які включені до 
території, на яку поширюється його повноваження; 

– переглядає за нововиявленими обставинами прийняті ним рішення; 
– вивчає і узагальнює практику застосування законодавства, аналізує статистику вирішення 
господарських спорів, подає пропозиції Вищому господарському суду України щодо 
вдосконалення правового регулювання Господарської діяльності і практики вирішення 
господарських спорів та що до порушення перед Конституційним Судом України питання про 
офіційне тлумачення законів України 

– проводить роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських 
відносин; 

– здійснює інші повноваження, передбачені  законом. 
ГОЛОВА АПЕЛЯЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ: 
– здійснює функції судді у порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом 
України; 

– формує колегії суддів і призначає головуючого колегії; 
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– розподіляє судові справи між колегіями суддів; 
– розподіляє обов’язки між заступниками голови та суддями апеляційно-господарського суду; 
– забезпечує підбір та підготовку кандидатів у судді; 
– затверджує структуру, штатний розпис та кошторис витрат на утримання апеляційного 
господарського суду; 

– організовує діяльність апеляційного господарського суду і несе відповідальність за виконання 
завдань, покладених на апеляційний господарський суд, видає в межах своїх повноважень накази 
та інші акти; призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату апеляційного 
господарського суду, застосовує щодо них заходи заохочення і накладає дисциплінарне  стягнення; 

– вносить Голові Вищого господарського суду України подання щодо призначення та обрання 
суддів, встановлення чисельності працівників і асигнувань відповідного апеляційного 
господарського суду; 

– здійснює інші повноваження, передбачені законом. 
– веде особистий прийом, організує роботу суду по прийому громадян і розгляду пропозицій, 
заяв і скарг. 
Заступники голови апеляційного господарського суду здійснюють: 
– повноваження судді у порядку, передбаченому Господарським процесуальним кодексом 
України; 

– відповідно до розподілу обов’язків керівництво роботою структурних підрозділів апарату 
апеляційного господарського суду; 

– інші повноваження, передбачені законом. 
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ 
Вищий господарський суд України є вищім судовим органом господарських судів України у 

здійсненні правосуддя у господарських відносинах. Вищій господарський суд України складається з 
Голови, першого заступника Голови та суддів і діє в складі колегій суддів. 
У Вищому господарському суді України утворюється президія як консультативно-дорадчий орган 

при Голові Вищого господарського суду України. 
До повноважень Вищого господарського суду відносяться: 
– перегляд у касаційному порядку рішень апеляційних і місцевих господарських судів; 
– вивчення і узагальнення практики застосування законодавства, забезпечення однаковості 
практики, аналіз статистики вирішення господарських спорів; роз’яснення  господарським судам 
питань практики застосування Законодавства України, яке регулює відносини в господарській 
сфері та порядок вирішення господарських спорів; 

– веде роботу, спрямовану на попередження правопорушень у сфері господарських відносин; 
– здійснює організаційне керівництво апеляційними господарськими судами та господарським 
судом Автономної Республіки Крим, господарськими судами областей, міст Києва та Севастополя, 
несе відповідальність за організацію, стан і вдосконалення їх діяльності, перевіряє і поширює 
позитивний досвід роботи господарських судів України; 

– забезпечує підбір і підготовку кандидатів у судді, підвищення кваліфікації, підвищення 
кваліфікації працівників господарських судів, організовує роботу з матеріально-технічного 
забезпечення господарських судів і створення належних умов для їх діяльності, нормативного 
забезпечення, ведення статистичного обліку; 

– забезпечує діяльність кваліфікаційної комісії суддів господарських судів; 
– здійснює інші повноваження, надані йому законодавством. 
До повноважень Голови Вищого господарського суду входить: 
– виконання функцій судді відповідно до Господарського кодексу України; 
– організація діяльності Вищого господарського суду України та відповідальність за виконання 
завдань, покладених на Вищій господарський суд України; 

– видання в межах повноважень наказів та інших актів; 
– призначення на посаду та звільняє з посад працівників апарату Вищого господарського суду 
України, вживання заходів заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на працівників 
апарату Вищого господарського суду України; 

– здійснення організаційного керівництва роботою господарських судів України; 
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– розподіл обов’язків між заступниками Голови та суддями Вищого господарського суду 
України; формування складу колегій суддів Вищого господарського суду України і розподіл між 
ними судових справ; 

– затвердження структури, штатного розпису, кошторису витрат на утримання господарських 
судів України, положення про структурні підрозділи Вищого господарського суду України; 

– внесення відповідно до встановленого законодавством порядку подань щодо призначення та 
обрання суддів господарських судів та щодо тлумачення законів України; 

– внесення подання про затвердження кількісного та персонального складу президії Вищого 
господарського суду України, скликання їх засідань та головування на них; 

– внесення пропозицій до Верховного Суду України про внесення до Конституційного Суду 
України щодо розгляду питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів 
та постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим; 

– здійснення інших повноважень, встановлених законом. 
Заступник Голови Вищого господарського суду України за своїми функціональними обов’язками: 
– здійснює функції судді та інші повноваження, передбачені Господарським процесуальним 
кодексом України; 

– здійснює повноваження Голови Вищого господарського суду України за його дорученням або в 
разі його відсутності; 

– здійснює відповідно до розподілу обов’язків керівництво роботою структурних підрозділів 
апарату Вищого господарського суду України; 

– здійснює інші повноваження, передбачені законодавством. 
Президія Вищого господарського суду України утворюється у складі Голови Вищого 

господарського суду України та заступників Голови за посадою і кількох суддів. Кількість членів і 
склад президії Вищого господарського суду України затверджується зборами суддів Вищого 
господарського суду України за поданням Голови Вищого господарського суду України. Засідання 
президії Вищого господарського суду України є повноважними за наявності не менш як двох третин 
членів президії. Рішення президії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів 
президії і реалізуються рішеннями Голови Вищого господарського суду України в межах його 
повноважень. 
Повноваження президії Вищого господарського суду України: 
– розгляд питань організації та діяльності, підбор кадрів господарських судів України; 
– розгляд матеріалів узагальнення практики, аналізу статистики та роз’яснення щодо практики 
застосування законодавства України, яке регулює відносини в господарській сфері і порядку 
розгляду господарських спорів; 

– розгляд інших питань, внесених Головою чи членом президії Вищого господарського суду 
України. 
Для розгляду справ у Вищому господарському суді України утворюються колегії суддів з числа 

судів Вищого господарського суду України, до яких входять три або п’ять суддів в залежності від 
категорії і складності справи. Колегії суддів формуються головою Вищого господарського суду 
України. 
СТАТУС СУДДІ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ 
Суддею господарського суду є посадова особа, наділена повноваженнями здійснювати правосуддя 

в господарських відносинах. Повноваження судді господарського суду визначаються Конституцією 
України, Законом про господарські суди, Господарським процесуальним кодексом України та іншими 
законами. Голова Вищого господарського суду України, його заступники, голови апеляційних 
господарських судів та їх заступники, голова господарського суду Автономної Республіки Крим, 
голови господарських судів областей, міст Києва та Севастополя, їх заступники мають статус суддів 
господарського суду. Суддя має право: 

– вносити Голові Вищого господарського суду України пропозиції щодо роз’яснення 
застосування законодавства, яке регулює відносини в господарській сфері та порядку вирішення 
господарських спорів; 

– очолювати структурний підрозділ апарату господарського суду. 
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Право на заняття посади судді господарського суду має громадянин України, який досяг на день 
призначення 30-річного віку, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю не менше 10 
років. 
Право на зайняття посади судді апеляційного господарського суду, а також господарського суду 

Автономної Республіки Крим, господарських судів областей, міст Києва та Севастополя має 
громадянин України, який досяг на день призначення 25-ти років, має вищу юридичну освіту і стаж 
роботи за спеціальністю не менше п’яти років. 
Для забезпечення діяльності господарських судів в Україні при Вищому господарському суді 

України створена науково-консультативна рада з провідних вчених та інших висококваліфікованих 
спеціалістів. 
Статистичний облік в господарських судах провадиться згідно діючих інструкцій, положень та 

наказів. 
Вищій господарський суд України здійснює зв’язки з органами, що вирішують господарські спори, 

в інших державах на підставі діючих угод та договорів. 
Фінансування господарських судів здійснюється за рахунок Державного бюджету України. Розмір 

асигнувань на утримання господарських судів затверджується Верховною Радою України за поданням 
Голови Вищого господарського суду України. 

 
 
Міжнародний комерційний арбітражний суд і Морська арбітражна комісія є самостійною постійно 

діючою арбітражною установою (третейським судом), що здійснює свою діяльність згідно з Законом 
України “Про міжнародний комерційний арбітраж”. Якщо міжнародним договором України 
встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про арбітраж (третейський 
суд), то застосовуються правила міжнародного договору. 
Сторони можуть за власним розсудом визначати кількість арбітрів. Якщо сторони не визначать цієї 

кількості, то призначаються три арбітри. 
Жодна особа не може бути позбавлена права виступати арбітром через її громадянство, якщо 

сторони не домовились про інше. 
Сторони можуть за власним розсудом узгодити процедуру призначення арбітра чи арбітрів за 

умови дотримання положень Закону. 
 В разі відсутності такої угоди: 
1. при арбітражі з трьома арбітрами кожна сторона призначає одного арбітра, а двоє призначених 

таким чином арбітрів призначають третього арбітра; якщо сторона не призначить арбітра протягом 30 
днів після отримання прохання про це від другої сторони або якщо двоє арбітрів протягом 30 днів з 
моменту їх призначення не домовляться про призначення третього арбітра, на прохання будь-якої 
сторони арбітр призначається Президентом Торгово-промислової палати України. 

2. при арбітражі з одноособовим арбітром, якщо сторони не домовляться про вибір арбітра, на 
прохання будь-якої сторони арбітр призначається Президентом Торгово-промислової палати України. 
В разі звернення до будь-якої особи у зв’язку з її можливим призначенням як арбітра, ця особа 

повинна повідомити про будь-які обставини, які можуть викликати обґрунтовані сумніви щодо її 
неупередженості або незалежності. Арбітр, з моменту його призначення і протягом всього 
арбітражного розгляду, повинен без зволікання повідомити сторони про такі обставини, якщо він не 
повідомив їх про ці обставини раніше. Відвід арбітру може бути заявлено тільки в тому разі, якщо 
існують обставини, що викликають обґрунтовані сумніви щодо його неупередженості або 
незалежності, або якщо він не має кваліфікації, обумовленої угодою сторін. Сторона може заявити 
відвід арбітру, якого вона призначила або у призначенні якого вона брала участь, лише з причин, які 
стали їй відомі після його призначення. 
У разі, коли арбітр юридично або фактично виявляється неспроможним виконувати свої функції 

або невиправдано довго не виконує їх з інших причин, його мандат втрачає чинність, якщо арбітр 
бере самовідвід або сторони домовляються про припинення мандата.  
Третейський суд може сам прийняти постанову про свою компетенцію, в тому числі стосовно будь-

яких заперечень щодо наявності або дійсності арбітражної угоди. З цією метою арбітражне 
застереження, що є частиною договору, повинно трактуватися як угода, що не залежить від інших 
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умов договору. Винесення третейським судом рішення про недійсність договору не тягне за собою в 
силу закону недійсність арбітражного застереження. 
Якщо сторони не домовились про інше, третейський суд може на прохання будь-якої сторони 

розпорядитися про вжиття якою-небудь стороною таких забезпечувальних заходів щодо предмета 
спору, які він вважає необхідними. Третейський суд може зажадати від будь-якої сторони надати 
належне забезпечення у зв’язку з такими заходами. 
Арбітражне рішення, незалежно від того, в якій країні воно було винесено, визнається обов’язковим 

і при поданні до компетентного суду письмового клопотання виконується з урахуванням положень 
Закону. 
Торгово-промислова палата України затверджує Регламент Міжнародного комерційного 

арбітражного суду та Морської арбітражної комісії, порядок обчислювання арбітражного збору, 
ставки гонорарів арбітрів та інших витрат суду, сприяє його діяльності. 
До Міжнародного комерційного арбітражного суду можуть за угодою сторін передаватись на 

вирішення: 
1) спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, які виникають при здійсненні 

зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв’язків, якщо комерційне 
підприємство хоча б однієї із сторін спору знаходиться за кордоном; 

2) спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об’єднань та організацій, 
створених на території України, між собою, спори між їх учасниками, а так само їх спори з іншими 
суб’єктами права України. 
Зовнішньоекономічні відносини, спори з яких можуть бути передані на вирішення Міжнародного 

комерційного арбітражного суду, стосуються, зокрема, відносин купівлі-продажу (поставки) товарів, 
виконання робіт, надання послуг, обміну товарами та/чи послугами, перевезення вантажів і пасажирів 
торгового представництва і посередництва, оренди (лізингу), науково-технічного обміну, обміну 
іншими наслідками творчої діяльності, спорудження промислових та інших об’єктів, ліцензійних 
операцій, інвестицій, кредитно-розрахункових операцій, страхування, спільного підприємництва та 
інших форм промислової і підприємницької кооперації. 
Міжнародний комерційний арбітражний суд приймає до свого розгляду також спори, віднесені до 

його юрисдикції в силу міжнародних договорів України. 
Рішення Міжнародного комерційного арбітражного суду і Морської арбітражної комісії 

виконуються сторонами добровільно у встановлені ним строки. Якщо строк виконання в рішенні не 
зазначено, воно підлягає негайному виконанню. Не виконані в строк рішення виконуються відповідно 
до закону і міжнародних договорів. 
Морська арбітражна комісія вирішує спори, які випливають з договірних та інших цивільно-

правових відносин, що виникають із торгового мореплавства незалежно від того, чи є сторонами 
таких відносин суб’єкти українського та іноземного або лише українського чи тільки іноземного 
права. Зокрема, Морська арбітражна комісія вирішує спори, що випливають із відносин: 

1) щодо фрахтування суден, морського перевезення вантажів, а також перевезення вантажів у 
змішаному плаванні (ріка-море); 

2) щодо морського буксирування суден та інших плавучих засобів; 
3) щодо морського страхування і перестрахування; 
4) пов’язаних з купівлею-продажем, заставою та ремонтом морських суден та інших плавучих 

засобів; 
5) з лоцманської і льодової проводки, агентського та іншого обслуговування морських суден, а 

також суден внутрішнього плавання, оскільки відповідні операції пов’язані з плаванням таких суден 
морськими шляхами; 

6) зв’язаних з використанням суден для здійснення наукових досліджень, видобування корисних 
копалин, гідротехнічних та інших робіт; 

7) щодо рятування морських суден або морським судном судна внутрішнього плавання, а також 
щодо рятування в морських водах судном внутрішнього плавання іншого судна внутрішнього 
плавання; 

8) зв’язаних з підніманням затонулих в морі суден та іншого майна; 
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9) зв’язаних із зіткненням морських суден, морського судна і судна внутрішнього плавання, 
суден внутрішнього плавання у морських водах, а також з заподіянням судном пошкоджень портовим 
спорудам, засобам навігаційної обстановки та іншим об’єктам; 

10) зв’язаних із заподіянням пошкоджень рибальським сітям і іншим знаряддям лову, а також з 
іншим заподіянням шкоди під час здійснення морського рибного промислу. 
Морська арбітражна комісія вирішує також спори, що виникають у зв’язку з плаванням морських 

суден і суден внутрішнього плавання по міжнародних ріках, у випадках, вказаних в цій статті, а також 
спори, зв’язані із здійсненням суднами внутрішнього плавання закордонних перевезень. Морська 
арбітражна комісія приймає до розгляду також спори за наявності угоди між сторонами про передачу 
їх на її вирішення. Комісія приймає до розгляду також спори, що їх сторони зобов’язані передати на її 
вирішення в силу міжнародних договорів. 
Суттєвим чинником у питаннях дотримання законності в господарських правовідносинах є 

стабільність судових рішень. 
Статтею 121 Конституції України передбачені права прокуратури як органу держави. Зокрема, у 

п. 2 закріплено її право представляти інтереси громадянина або держави в суді у випадках, 
визначених законом. 
Функція названого представництва є для прокуратури новою (такої не мала і прокуратура СРСР). 

Оскільки в Конституції зміст даної функції не розкривається, доцільно це зробити в новому Законі 
про прокуратуру. Не претендуючи на остаточне вирішення даного питання, вважаємо, що під 
функцією представництва в суді слід розуміти діяльність прокурора, яка поєднується з його участю в 
судовому розгляді цивільних, господарських справ та справ про адміністративні правопорушення з 
метою захисту прав та законних інтересів окремої особи, громадян, держави, а також підготовкою і 
направленням в суд заяв та інших матеріалів, вжиттям інших заходів з поновлення порушеного права 
окремої людини, громадян, держави. 
У Законі про прокуратуру необхідно також сформулювати приводи та підстави представництва 

прокурора в суді, його повноваження як безпосередньо в судовому засіданні, так і на стадії підготовки 
заяви до суду. Такими приводами можуть бути як звернення в прокуратуру громадянина, органу 
державної влади, підприємства, іншої юридичної особи, так і безпосереднє виявлення прокурором 
порушеного права. 
Воно є представництвом особливого роду, передбачене Конституцією України і здійснюється на 

підставі відповідної заяви прокурора та його службового посвідчення. 
Представництво прокуратурою здійснюється у всіх загальних та спеціалізованих судах. Його 

завдання – захист прав, свобод та законних інтересів громадянина, а також інтересів держави. 
Приводами представництва є звернення громадянина, державного органу, підприємства, установи, 

організації, а також виявлення порушень зазначених інтересів прокурором. 
Прокурор обов’язково бере участь у розгляді справ, коли це визнав за необхідне суд, а також у 

випадках, передбачених законом. Він може вступити у справу в будь-якій стадії процесу, якщо цього 
вимагають інтереси держави. Позиція прокурора у справі є незалежною від інших учасників процесу. 
Прокуратура звертається до суду за захистом прав та свобод громадян, коли цього вимагає охорона 
державних інтересів, а також представляє в суді інтереси держави. Він представляє в суді законні 
інтереси і захищає права та свободи неповнолітніх, недієздатних, обмежено дієздатних громадян та 
безвісно відсутніх, якщо ці інтереси не захищають їх батьки, усиновителі, опікуни та піклувальники. 
Прокурор представляє і захищає в суді інтереси держави, коли відповідні державні органи 

контролю за дотриманням законів не роблять цього при обов’язку забезпечувати територіальну 
цілісність, суверенітет, економічну, державну, інформаційну, національну безпеку, законність і 
правопорядок тощо, виходячи зі свого відомчого підходу, або коли дані органи некомпетентні, не 
мають достатнього професіоналізму для виконання обов’язків, коли їх посадові особи особисто 
зацікавлені у невиконанні своїх обов’язків щодо захисту державних інтересів, а також коли ці органи 
контролю безпосередньо посягають на інтереси держави. Прокурор і в інших випадках представляє в 
суді інтереси держави та захищає їх, якщо вони залишаються незахищеними. 
Прокуратура звертається за захистом інтересів держави в суд, коли органи центральної виконавчої 

влади, місцеві адміністрації, органи місцевого самоврядування допустили порушення законності при 
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виданні правових актів, а також за захистом порушених засад конституційного ладу, суспільного 
життя, права власності, економічної, екологічної та інформаційної безпеки держави. 
Обсяг і межі повноважень прокурора, який представляє інтереси громадянина або держави в суді, 

визначаються Законом про прокуратуру та процесуальним законодавством України. 
Виявляючи порушення, він має право звернутися до органу, посадової особи, які їх допустили, чи 

до вищестоящого органу з вимогою про усунення їх або із заявою до суду. Право вибору належить 
прокурору. 
Коли виникає необхідність захистити інтереси громадянина або держави, прокурор має право: 
1) вимагати необхідні матеріали, документи, рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші 

акти, статистичні дані, акти ревізій, перевірок, висновки спеціалістів тощо; 
2) викликати до прокуратури посадових осіб і громадян, вимагати від них письмових чи усних 

пояснень щодо порушень інтересів громадянина або держави; 
3) призначати в межах своєї компетенції проведення відповідними органами, установами, 

організаціями ревізій, експертиз, перевірок, а також залучати для з’ясування необхідних питань 
експертів та інших спеціалістів; 

4) вносити подання про усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяють. 
Представництво в судах інтересів громадян у випадках, визначених законом, є самостійною 

формою державної діяльності. У цивільному процесі прокурор виступає як суб’єкт цивільних 
процесуальних правовідносин, реалізуючи свої суб’єктивні права і виконуючи відповідні обов’язки, 
що випливають з його правового становища. Прокурор як суб’єкт цивільно-процесуального права 
належить до осіб, які беруть участь у справі. 
Порушення цивільної справи в суді відповідно до законодавства надано широкому колу осіб, які 

звертаються за захистом свого права чи охоронюваного законом інтересу, прокурору, органам 
державного управління, підприємствам, громадським організаціям чи окремим громадянам у 
випадках, коли за законом вони можуть звертатися за захистом прав та інтересів інших осіб. 

Законодавство до теми: 

1. Конституція України Відомості Верховної Ради України 1996 р. ст. 131. 
2. Закон України “Про господарський суд” від 4 червня 1991 року № 1142-ХІІ 
3. Закон України “Про міжнародний комерційний арбітраж” від 24 лютого 1994 року № 4002-ХІІ 
4. “Про утворення в арбітражних судах України спеціальних колегій з розгляду справ про 

банкрутство” Указ Президента України від 21 квітня 1998 року № 333/98 
5. “Про утворення в арбітражних судах України арбітражних колегій з розгляду справ про 

стягнення податків, зборів (обов’язкових платежів)” від 13 серпня 1999 року № 986/99 

ПРОКУРАТУРА В УКРАЇНІ 

Вступ 

Історія прокуратури, як державного інституту нараховує більше семи сторіч. Прокуратура виникла 
з потреб і інтересів королівської влади (як відомо, батьківщиною прокуратури вважається Франція). 
Вже тоді інститут прокуратури формувався як незалежна державна установа. 
З часу виникнення прокуратури її розвиток у різних державах світу іде невпинно і з певною 

специфікою, властивою кожній країні. На території України, яка входить до складу Російської імперії, 
а потім в Союз РСР, прокуратура вже існувала більше 270 років. За цей час вона пережила злети і 
падіння, фактичну і юридичну ліквідацію, неодноразово змінювались її завдання і функції. 
З падіння в лютому 1917 року монархії в Росії на Україні почала створюватись своя державність, в 

тому числі і прокуратура. Хоча прокуратура створювалась при судах, вона і в Українські Народні 
Республіці, і в Українські державі була автономним державним інститутом, який виконував тільки 
йому властиві функції. 
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Після повалення Тимчасового Уряду і встановлення в Росії Радянської влади Українська 
Центральна Рада продовжила розбудову нашої державності. Однак цей період був досить 
короткочасний. 
У листопаді 1917 року своїм Третім Універсалом Центральна Рада оголосила Українську Народну 

Республіку. У подальшому, 4 січня 1918 року Центральна Рада схвалила закон “Про урядження 
Прокурорського нагляду на Україні”. Це було продовженням вже розпочатої роботи по створенню 
структур прокурорського нагляду УНР. Прокураторії організовувалися при апеляційних та окружних 
судах. Очолювали відповідні Прокураторії Старші Прокурори. Всі прокуратори призначалися 
Генеральним Секретарем Судових справ. Водночас посади прокурорів та Товаришів прокурора 
Окружних судів скасовувались. 
На підставі прийнятих законів зроблені і перші призначення на посади Прокураторів. Розпочалась 

робота по створенню судів і прокурорського нагляду. При генеральному суді засновувалася 
прокураторія, керівництво якою здійснював старший прокурор, що призначався Генеральним 
секретарем судових справ. Наказом Генерального Секретаря судових справ від 8 січня 1918 року за 
№7 на посаду Старшого прокурора Генерального Суду було призначено Маркевича Дмитра 
Васильовича. 

8 липня 1918 року Гетьман всієї України Павло Скоропадський утвердив ухвалений Радою 
Міністрів Української держави закон “Про утворення державного Сенату”. 
Цим же законом були врегульовані і питання прокурорського нагляду. У грудні 1918 року Гетьман 

як державний устрій української держави революційними силами було замінено на Директорію, яка 
проголосила про відновлення Української Народної Республіки та утворила Уряд, в якому обов’язки 
Міністра юстиції виконував П.Шелухін. 

28 червня 1922 року була створена прокуратура УРСР і затверджено Положення “Про 
прокурорський нагляд”. Державна прокуратура входила до складу Мінюсту Керівником прокуратури, 
як Прокурор Республіки, був народний комісар юстиції УРСР. Першим Прокурором УРСР був 
призначений Скрипник М. О. На цій посаді він перебував до березня 1927 року. 
Після Скрипника М. О. посаду Народного комісара юстиції і генерального прокурора Республіки 

займали: Порайко В. І. (квітень 1927 - вересень 1930), Поляков В. В. (вересень 1930 - червень 1933),  
Михайлик М. В.(червень 1933  -  січень 1935),  Кисельов А. А.  (січень 1935 вересень 1936). 
В самостійну систему прокуратура була виділена в 193 6 році, коли був створений Народний 

Комісаріат Юстиції СРСР і утворена, як єдиний централізований орган, Прокуратура Союзу РСР. На 
посаду Генерального прокурора республіки з цього часу уже не призначався Народний Комісар 
Юстиції. Прокуратура УРСР була повністю підпорядкована Прокуратурі Союзу РСР. 
Постановою Центрального Виконавчого Комітету УРСР від 5 вересня 1936 року на посаду 

прокурора республіки був призначений Железногорський Г. А. 
З прийняттям Конституції УРСР 1936 року найменування Генеральний прокурор було скасовано. 

Ця посада стала називатись - Прокурор УРСР. Прокуратура Республіки повністю підпорядковувалась 
Прокуратурі Союзу РСР. Прокурор призначався Генеральним прокурором Союзу і був йому 
підзвітний. 
Необхідно згадати і те, що на такому високому історичному форумі як Нюрнберзький процес, коли 

суд було піддано ідеологією і тактику німецького фашизму, обвинувачем був прокурор УРСР Роман 
Руденко (червень 1944 - вересень 1953). В наступні роки Прокурорами УРСР були: 
Панасюк Д. X. (вересень 1953 - листопад 1963), Глух Ф. К. (листопад 1963 - січень 1983), Осипенко 

П. Г. (січень 1983 - лютий 1990), Потебенько М. О. (лютий 1990 - вересень 1991). 
В кінці 80-х років розпочалися демократичні зміни в політичному і державному житті СРСР Було 

розширено коло питань, які підлягали віданню УРСР. У зв’язку з цим були внесені принципові зміни 
до Конституції УРСР. Прокурор знову став іменуватись Генеральним прокурором. Установлено, що 
на посаду він призначається Верховною Радою, відповідальний перед нею і тільки їй підзвітний. 
У зв’язку з проголошенням незалежності України, Верховна Рада 4 вересня 1991 року припинила 

повноваження Прокуратури УРСР і колегії. В цей же день призначено першого Генерального 
прокурора України Шишкіна Віктора Івановича (вересень 1991 - жовтень 1993), а через два місяці - 5 
листопада був прийнятий Закон “Про прокуратуру” і низка ін. нормативних актів, які і склали правову 
базу діяльності органів прокуратури незалежної України. В 1992 -1998 роках очолювали Генеральну 
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прокуратуру Дацюк В. В. (жовтень 1993 - жовтень 1995) і Ворсінов Г. Т. (жовтень 1995 - липень 
1997), а потім в.о. Генпрокурора Литвак О. М. і Ференц Б.В., а з липня 1998 знову Генеральним 
прокурором призначений Потебенько М. О. 
Якщо ми дійсно думаємо побудувати правову державу, причому таку, яка б вписалася в 

європейську правову систему, то головним завданням є створення справжньої судової влади. 
Слід створити розгалужену адміністративну юстицію (від району до республіки), а також 

передбачити посади суддів щодо виконання покарань або спеціальні суди, у засіданнях яких прокурор 
також брав би участь. 

 Звертає увагу на себе і те, що проблеми незалежності суддів, їх добору, статусу та професійної 
підготовки присвячено окремий міжнародний документ, який називається “Основні принципи 
незалежності судових органів”. У ньому сформульовані головні міжнародно-правові стандарти, що 
забезпечують правильність відправлення правосуддя, які можуть бути успішно використані при 
формуванні інститутів судової влади. 
Подальше розроблення і здійснення практичних заходів щодо проведення в життя міжнародних 

норм і стандартів, які стосуються правосуддя, є головним завданням, поставленим перед нашою 
державою і суспільством. 
Згідно зі статтею правової політики нашої держави її мета полягає в оновленні законодавства, його 

кардинальному перегляді з тим, щоб воно якомога повніше відповідало завданням формування 
правової держави. 
Невід’ємними частинами цієї політики є також характер і глибина змін процесуального 

законодавства. З цього питання існує така точка зору. На основні властивості англосаксонському 
судочинству змагальності розширити останню і в нашому кримінальному процесі шляхом введення 
санкціонування арешту судом і розгляду кримінальних справ розширенню колегією, судом 
присяжних, а також прийнявши систему апеляційних судів. Саме такі принципи закладені в 
концепцію правової реформи. 
Тепер ми впритул підійшли до того, що має охоплюватися змістом радикального перегляду 

кримінально-процесуального права. Не претендуючи на вичерпне висвітлення проблеми, спробую 
викласти своє бачення її вузлових, концептуальних питань. Насамперед зазначу, що протягом 
десятиріч радянське кримінально-процесуальне законодавство розвивалося, доповнювалося і 
зміцнювалося під впливом поглядів на його норми. Яким же шляхом це можна здійснити? 
Насамперед побудувати кримінально-процесуальне законодавство так, щоб воно складалось з 4-х 
взаємопов’язаних частин: загальних положень, досудового і судового провадження та виконання 
вироку. Перша частина має включати фундаментальні положення, дія яких поширюється на весь 
кримінальний процес. Серед них найбільшу увагу заслуговують принципи кримінального процесу, які 
вводяться вперше. Зокрема, проголошуючи незалежність слідчого у здійсненні процесуальної 
діяльності, не менш важливо потурбуватися про реальне її забезпечення. Для цього необхідно 
закріпити повну процесуальну самостійність слідчого, якої чинне кримінально-процесуальне 
законодавство йому не надає. 
Надання такої самостійності сьогодні пов’язується з єдиним слідчим апаратом, що дозволить 

звільнити слідчого від “опіки” прокурора і керівників відповідних відомств, у складі яких є слідчі 
підрозділи і які в різних формах здійснюють контроль за його діяльністю, хоча такий і не створює 
більших гарантій законності рішень. 
Слід також передбачити у Кримінально-процесуальному кодексі, що у встановлених випадках і 

визначеному законом порядку кримінальні справи може розглядати суд присяжних, а також 
визначити кількісний склад такого суду, наприклад у кількості 6-12 чоловік. Це необхідно для того, 
щоб суд присяжних виконував відведену йому роль гаранта незалежності суддів, прав і законних 
інтересів особи. Ось чому необхідно врегулювати питання про те, хто очолює суд присяжних, який 
його статус тощо. Є всі підстави для того, щоб збагатити зміст принципу змагальності. Одночасно 
слід подумати і над включенням у зміст принципу змагальності положення про те, що учасники 
кримінального судочинства користуються свободою використання і розпорядження наданими їм 
процесуальними правами. Іншими словами, на органи правосуддя не треба покладати обвинувальні за 
своїм змістом і характером повноваження , а на прокурора - функцію попереднього слідства. 
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Виходячи з особливого значення закріпленого в Конституції України принципу презумпції 
невинуватості особи, не припустимо покладати на обвинуваченого (підсудного) доведення 
невинуватості. 
Статтею 129 Конституції до основних засадах судочинства віднесено підтримання в суді 

державного обвинувачення, що відповідно до ст. 121 покладається на прокуратуру. 
Таким чином, суди буде звільнено від протиприродної функції підтримання обвинувачення і 

доведення вини особи. Тому при відданні особи до суду слід у всіх справах, що надійшли до суду з 
обвинувальним висновком, визнавати обов’язковою на підставі п.1 ст.153 Кримінально-
процесуального кодексу України участь у судовому засіданні державного обвинувача - прокурора. 
Конституція закріпила необхідність запровадження апеляційного й касаційного порядку перевірки 

законності та обґрунтованості судових рішень. Це вимагає створення відповідних колегій обласних та 
прирівняних до них судів. Права апеляційної інстанції, порівняно з існуючою касаційною, мають бути 
значно ширшими: вона не тільки розглядатиме матеріали справ, зібрані судом першої інстанції, а саме 
додатковою гарантією правосудності судових рішень, прийнятих судами першої та апеляційної 
інстанції. Правосуддя по першій інстанції здійснюватимуть професійні судді, а також у визначених 
законом випадках, народні засідателі й присяжні. 
Обсяг повноважень суддів апеляційної та касаційної інстанції, форми участі в судочинстві 

представників народу, порядок перегляду судових рішень, що набрали законної сили, буде визначено 
законодавством про судоустрій і процесуальними кодексами. 
У Конституції вперше закріплено основні засади судочинства: законність, рівність всіх учасників 

судового процесу перед законом і судом, забезпечення доведеності вини, змагальність сторін та 
свобода у поданні доказів і доведенні перед судом їх переконливості, підтримання державного 
обвинувачення в суді прокурором, забезпечення обвинуваченому прав на захист, гласність судового 
процесу та його повне фіксування технічними засобами, право на апеляційне та касаційне оскарження 
рішення суду, обов’язковість рішень суду. 
З прийняттям Конституції України у розвитку органів прокуратури розпочався новий етап. 

Виходячи з ситуації, що склалася в державі, вже визначені пріоритетні напрямки діяльності 
прокурорської системи України. 
Участь прокурорів у судах набуває якісно нового характеру. Нині їх конституційним обов’язком є 

підтримання державного обвинувачення. Публічні виступи прокурорів у судах мають бути не тільки 
бездоганними з погляду права, а й відповідати вимогам ораторського мистецтва. 
Останнім часом ускладнилась участь прокурорів у розгляді справ у суді. Значне зростання 

злочинності, демократизація судочинства поставили нові вимоги до підтримання державного 
обвинувачення. Публічне обвинувачення в суді - це найголовніше регулювання прокурора на 
злочинне порушення закону. 
Ось так на нашу думку бачиться захист прав людини судами та  прокурором України. 
Таким чином, розбудова правової держави вимагає підвищення рівня і дієвості прокурорського 

нагляду, посилення незалежності судової влади, виключення будь-якого впливу на їх діяльність, 
створення достатніх гарантій виконання поставлених перед ними завдань. 
На сучасному етапі розвитку держави безумовно потребує реформування вся правова система. 

Тема 10. Прокуратура в Україні 

Прокурор (від лат. ргосугаtог - завідуючий, управляючий, піклувальник) - офіційна посадова особа 
органів прокуратури. У стародавньому Римі - управляючий майном, маєтком тощо. Ними були 
улюблені раби імператора. Посада прокурора як державного чиновника запроваджувалась із 
введенням Августовської Конституції. Це був, власне, слуга імператора з представницькою владою, і 
особливу роль вони відігравали при зборі податків, управлінні імператорським маєтком тощо. 
Пізніше прокурор став представником у суді за призначенням свого довірителя. 
Засновником королівської прокуратури визнається французький король Філіп IV Красивий, бо при 

ньому у 1302 році вперше було визначено законом Положення Королівських прокурорів у судах. У 
кінці ХУП ст. прокуратура склалася як могутня державна установа, очолювана прокурором. В 
основному посади прокурорів продавалися з правом спадкоємництва. Прокурори передусім захищали 
інтереси корони. 
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При пануванні розшукового процесу роль прокурора зводилась до порушення розслідування та 
нагляду за діяльністю судів. Прокурор був посередником між судом і королівською владою. 
Із Франції інститут прокуратури був запозичений Німеччиною, Англією, Шотландією та іншими 

державами. 
У Росії за Петра І праобразом прокурорів стали фіскали, що нагадували невироблену посаду 

західних прокурорів. Фіскали не виправдали себе і були замінені на прокурорів і відігравали роль 
“ока” імператора і стряпчих у справах державних. 
Походження російської прокуратури датується ерою Петра Великого, який у 1722 році прийняв 

французьку модель прокуратури для того, щоб мати ефективний контрольний орган, “око 
государево”, який наглядав би за центральними та місцевими адміністративними органами. Прокурор 
підпорядковується безпосередньо Імператору і зобов’язаний був наглядати за діяльністю Сенату та 
Колегій, “щоб не порушувалась воля його величності”. Прокуратура такого типу якнайкраще 
підходила ідеям і вимогам самодержавного царату, його експансивній і жорстокій політиці. 
У 1864 році було проведено ряд реформ, які певною мірою демократизували Росію того часу. 

Звичайно, притерпіли змін й органи прокуратури. За основу було взято знову ж французьку модель, 
але вже з середини XIX століття, згідно з якою прокуратура була позбавлена функції тотального 
нагляду, в її компетенцію входили лише процесуальні функції. Цей заклад вважався одним із символів 
царату і був відмінений у 1918 році. 
Радянська прокуратура була заснована в 1922 році і означала повернення до старих традицій. які 

існували в Російській імперії до 1864 року. Функції нагляду за виконанням законів поза сферою 
кримінального права було поновлено. Це загальний нагляд за діяльністю виконавчих органів, 
місцевих Рад. судів, підприємств, громадських організацій, службовців тощо. Мета цієї функції - 
забезпечення нагляду за виконанням законів у всій державі. 
З падінням у лютому 1917 року монархії в Росії на Україні активізувався рух за територіальну 

автономію з державною українською мовою. У листопаді 1917 року розпочалась робота по створенню 
судів та прокурорського нагляду УНР. 15 грудня 1917 року ухвалено закон “Про утворення 
Генерального Суду”. При Генеральному Суді засновувалась Прокураторія. Керівництво 
Прокураторією мав здійснювати Старший Прокуратор, який призначався Генеральним Секретарем 
Судових справ. 
У подальшому, 4 січня 1918 року, Центральна Рада ухвалила закон “Про урядження 

Прокураторського нагляду на Україні”. Це було продовженням вже розпочатої роботи по створенню 
структур прокурорського нагляду Української Народної Республіки. Прокураторії організовувалися 
при апеляційних та окружних судах. Очолювали відповідні Прокураторії Старші Прокуратори. Всі 
прокуратори призначалися Генеральним Секретарем Судових справ. Водночас посади Прокурорів та 
Товаришів Прокурора Окружних судів скасовувались , 
На підставі прийнятих законів зроблені і перші призначення на посади Прокураторів. Наказом 

Генерального Секретаря Судових справ від 18 січня 1918 року за № 7 на посаду Старшого 
Прокуратора Генерального Суду призначено Маркевича Дмитра Васильовича. 
У березні 1918 року Центральна Рада затвердила штати Генерального Суду. До штату Прокураторії 

входив Старший Прокуратор, 3 Прокуратори, писар та помічник писаря. 
Діяльність прокуратури за часів Гетьманату (квітень-грудень 1918) регулювалася Законом “Про 

утворення Державного Сенату”. При кожному Генеральному Суді, а також Загальнім Зібранні 
Державного Сенату перебували Прокурор і Товариші Прокурора під вищим наглядом Міністра 
юстиції, як Генерального Прокурора. 
Директорія Української Народної Республіки, створена 14 листопада 1918 року, відновила 

діяльність Генерального Суду, який тепер став називатися “Найвищий Суд Української Народної 
Республіки”. Міністру юстиції доручалось негайно після затвердження нових штатів призначити осіб 
прокураторського нагляду. На початку січня Рада Народних Міністрів УНР затвердила штати 
Найвищого Суду, якими охоплювалась і прокураторія. Штати Прокураторії складалися із Старшого 
Прокуратора, 7 прокураторів та одного секретаря прокуратора. 
Зі встановленням радянської влади в Україні, розгорталась робота по створенню радянської 

державності. Декретом Ради Народних Комісарів України “Про суд/декрет і тимчасове положення” 
скасовувались всі судові установи та прокурорський нагляд, які існували до Радянської влади”. 
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Декретом Ради Народних Комісарів України від 14 лютого 1919 року “Про суд” ліквідовано поряд 
із судовими установами, які існували на території України до встановлення Радянської влади, і 
прокурорський нагляд. Після прийняття цього Декрету нагляд за законністю поступово 
зосереджувався головним чином в Народному комісаріаті юстиції і його місцевих органах - 
гебурнаторських і міських юридичних відділах. 

28 червня 1922 року була створена Державна прокуратура УРСР відповідно до постанови ВУЦВК, 
якою затверджено Положення “Про прокурорський нагляд”. Державна прокуратура входила до 
складу Мінюсту. Керівником прокуратури як Прокурор Республіки був Народний комісар юстиції 
УРСР. Першим Прокурором У РСР був призначений Скрипник М.О. У цій посаді він перебував до 5 
березня 1927 року. 
У безпосередньому віданні Прокурора УРСР був відділ Прокуратури, що входив до складу 

Наркомюсту УРСР, При Прокуратурі УРСР були його помічники, які затверджувалися і звільнялися 
Президією ВУЦВК на подання Прокурора УРСР. Місцевими органами прокуратури УРСР були 
призначені Прокурором УРСР прокурори губерній, які мали помічників, що також призначалися і 
звільнялися Прокурором УРСР. 
У зв’язку з організацією Державної прокуратури, ВУЦВК 6 вересня 1922 року ухвалив постанову 

про скасування губернських відділів юстиції та їх повітових уповноважених, встановивши, що ці 
органи мають ліквідовуватися в міру утворення органів прокурорського нагляду. 
З утворенням Союзу РСР, ліквідацією губерній та перехід на триступеневу систему управління, 10 

травня 1925 року були внесені зміни до Конституції УРСР 1919 року. Прокурор республіки став 
іменуватися Генеральним прокурором республіки. Державна прокуратура, як і раніше, перебувала у 
складі Наркомюсту УРСР. Народний комісар юстиції одночасно обіймав посаду Генерального 
прокурора республіки і входив до складу Ради Народних Комісарів УРСР. Повноваження 
Прокуратури УРСР були визначені Положенням “Про судоустрій УРСР” в розділі “Про Державну 
прокуратуру”. Вказане Положення введено в дію постановою III сесії ВУЦВК від 23 жовтня 1925 
року. 
З перемогою Жовтневої революції, 24 листопада 1917 року прокурорський нагляд був ліквідований 

і поновлений у 1922 році, спочатку в складі Мінюсту, потім Верховного Суду. А у 1933 році була 
створена централізована прокурорська система в межах СРСР, куди ввійшла складовою частиною і 
прокуратура УРСР і в цьому статусі перебувала до здобуття Україною незалежності. 
З прийняттям Конституції Української РСР 1937 року найменування Генеральний прокурор було 

скасовано. Ця посада стала називатись - Прокурор УРСР. Прокуратура республіки повністю 
підпорядковувалась Прокуратурі Союзу РСР. Прокурор призначався Генеральним прокурором Союзу 
РСР і був йому підзвітний. Це положення прийняла і Конституція УРСР 1978 року. 
Через 12 років розпочалися демократичні зміни в політичному та державному життя Союзу РСР. 

Розширено коло питань, які підлягали віданню Української РСР. У зв’язку з цим були внесені 
принципові зміни до глави 19 “Прокуратура” Конституції УРСР. Прокурор знову став іменуватися 
Генеральним прокурором. Установлено, що на посаду він призначається Верховною Радою, 
відповідальний перед нею і тільки їй підзвітний. Верховна Рада Української РСР 24 серпня 1991 року 
проголосила створення незалежної самостійної української держави - України. Розпочалася активна 
боротьба за створення правової бази незалежної держави. Верховна Рада України 5 листопада 1991 
року ухвалила Закон України “Про прокуратуру”, цим законом визначені сьогоднішні завдання, 
функції та повноваження органів прокуратури. 
Вищий за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, 

міністерствами, державними комітетами, відомствами, іншими органами державного і господарського 
управління та контролю, Урядом Республіки Крим, місцевими Радами народних депутатів, їх 
виконавчими і розпорядчими органами, військовими частинами, партіями, громадськими 
організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм 
власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами здійснюється 
Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами. 
Головне у діяльності прокуратури України - це правильна, науково обґрунтована організація 

нагляду за виконанням і дотриманням законів в державі. 
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Прокуратура України - це також орган нагляду за додержанням законності у боротьбі зі 
злочинністю, яку повинні вести професіонали міліції, Служби Безпеки України, Державного митного 
комітету і охорони кордону, органів податкової та контрольно-ревізійної служб тощо, що прямо 
приписується їм законом. 
Для посилення боротьби зі злочинністю чи не визначальним фактором є додержання законності в 

діяльності правоохоронних органів. Прокуратура - єдиний орган, уповноважений законом 
здійснювати нагляд за додержанням законодавства органами внутрішніх справ, Служби Безпеки, 
митної служби, інших державних контролюючих органів. 
Прокуратура, відповідно до законодавства України, бере участь у розгляді справ судами, вносить 

протести на рішення, вироки, ухвали, постанови судів, що суперечать чинному законодавству 
України. Прокурор також бере участь у правотворчій діяльності, випускає спеціальні видання, має у 
своєму підпорядкуванні наукові і науково-педагогічні навчальні заклади. Генеральна прокуратура 
України в межах своєї компетенції здійснює прямі зв’язки з відповідними органами інших держав і 
міжнародними організаціями. 
Повноваження прокурорів, організація, засади та порядок діяльності прокуратури визначається 

Конституцією України, Законом України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року із 
подальшими змінами та доповненнями (далі - Закону), іншими законодавчими актами. Органи 
прокуратури у встановленому порядку в межах своєї компетенції вирішують питання, що випливають 
із загальновизнаних норм міжнародного права, а також укладених Україною міждержавних договорів. 
Згідно ст. 7 Закону діяльність прокуратури підконтрольна Верховній Раді України, утворюваним 

нею для цієї мети органам. Втручання інших органів державної влади і управління, посадових осіб, 
засобів масової інформації, громадсько-політичних організацій (рухів) та їх представників у 
діяльність прокуратури по нагляду за додержанням законів або по розслідуванню діянь, що містять 
ознаки злочину, забороняється. 
Органи прокуратури становлять єдину централізовану систему з підпорядкуванням нижчестоящих 

прокурорів вищестоящим і Генеральному прокурору України. Здійснюють свої повноваження гласно, 
незалежно від органів державної влади і органів місцевого самоврядування, інформуючи їх про стан 
законності і правопорядку. 
Вплив у будь-якій формі на прокурорів з метою схилення на прийняття рішення чи ухилення від 

цього тягне за собою встановлену законодавством відповідальність. 
Ніхто не в змозі без дозволу прокурора розголошувати матеріали перевірок і досудового слідства, 

що проводяться до їх завершення. Вимоги прокурора, що випливають з його повноважень, 
визначених законом, підлягають безумовному виконанні в установлені строки. 
Звернення представників влади, інших посадових осіб до прокурора з приводу конкретних справ і 

матеріалів, що знаходяться у провадженні прокуратури, не можуть містити будь-яких вказівок або 
вимог щодо результатів їх вирішення. 
В органах прокуратури відповідно до їх компетенції приймаються і вирішуються заяви, скарги та 

інші звернення, що мають дані про порушення законів. Рішення, прийняті прокурором, не забороняє 
особі звернутися за захистом своїх прав до суду. Рішення за скаргою на вирок, рішення, ухвалу чи 
постанову суду може бути оскаржено тільки вищестоящому прокурору. 
Скарги, заяви та інші звернення, що надходять в органи прокуратури, розглядаються в порядку і в 

строки, встановлені Законом України “Про звернення громадян”. Відповідь на заяву, скаргу чи інше 
звернення має бути мотивованою. Якщо в задоволенні заяви чи скарги відмовлено, заявникові 
повинно бути роз’яснений порядок оскарження прийнятого рішення, а також права звернення в суд, 
якщо таке передбачено законом. 
Прокурор, у встановленому законом порядку, вживає заходів для притягнення до відповідальності 

осіб, що вчинили правопорушення. 
Забороняється пересилка скарг в орган чи посадовій особі, рішення чи дії яких оскаржуються. 
Стаття 8 Закону встановлює обов’язковість вимог прокурора. Дана норма Закону вказує на 

значимість прокуратури як такої в системі державних органів. Зрозуміло, що без надання актам 
прокурорського нагляду обов’язковості для виконання немислима ефективна діяльність всієї системи 
нагляду за додержанням законності в державі. Вищезгадана стаття встановлює, що вимоги прокурора, 
які відповідають чинному законодавству, є обов’язковими для всіх органів, підприємств, установ, 
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організацій, посадових осіб та громадян і виконуються невідкладно або у передбачені законом чи 
визначені прокурором строки. 
Статистична та інша інформація або їх копії, необхідні для здійснення прокурорського нагляду чи 

розслідування, видаються на вимогу прокурора або слідчого безкоштовно. 
Невиконання без поважних причин законних вимог прокурора тягне за собою передбачену законом 

відповідальність. 
Посадові особи і громадяни зобов’язані з’являтись за викликом прокурора і давати пояснення з 

обставин, які з’ясовуються прокурорською перевіркою. В разі ухилення від прибуття посадова особа 
або громадянин за постановою прокурора можуть бути доставлені примусово органами міліції. 
Держава гарантує, що особам, які викликаються до органів прокуратури для вирішення 

вищезгаданих питань, зберігається середня заробітна плата за весь час, затрачений ними у зв’язку з 
явкою та викликом до органів прокуратури. Дане питання регулюється інструкцією “Про порядок і 
розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання. 
попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про 
адміністративні правопорушення та виплати державним науково-дослідним установам судової 
експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів”, затвердженою 
постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. N 710 
З метою забезпечення координації діяльності вказаних органів прокурор скликає координаційні 

наради, організовує робочі групи, вимагає статистичну та іншу необхідну інформацію, здійснює інші 
повноваження відповідно до нормативних актів про координацію по боротьбі зі злочинністю, 
затверджених Президентом України. 
Завдання, визначені в ст.4 закону, повністю можуть бути віднесені й до інших правоохоронних і 

державних органів, і по суті є загальними цілями держави і прокуратури як органу. В завданнях 
прокуратури визначається сфера роботи прокурорів, визначаються ті суспільні відносини, заради 
регулювання яких і створено прокуратуру. 
Завдання прокуратури - встановлення наявності (відсутності) порушень закону в матеріалах, які 

надходять до прокуратури від контролюючих та інших органів, посадових осіб та громадян, 
притягнення винних до встановленої законом відповідальності, виявлення причин і умов, що 
сприяють правопорушенням, вжиття заходи до їх усунення. 
Прокуратура покликана також встановлювати відповідність законів існуючим суспільним 

відносинам, їх суперечності, наявні прогалини, інші недоліки і вносити пропозиції щодо 
вдосконалення правового регулювання. 
Відповідно до ст.4 Закону України “Про прокуратуру” діяльність органів прокуратури спрямована 

на всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням захист 
від неправомірних посягань: 

1) закріплених Конституцією України незалежності республіки, суспільного та державного ладу, 
політичної та економічної системи, прав національних груп і територіальних утворень; 

2) гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами 
соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина; 

3) основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих Рад народних 
депутатів, органів територіального громадського самоврядування. 
Аналізуючи завдання прокуратури України можна визначити прокуратуру як орган державного 

нагляду за станом і додержанням законності в державі. Саме на прокуратуру покладено завдання 
забезпечення охорони, правильного застосування і дотримання законодавства України всіма 
суб’єктами права України, починаючи з вищих державних органів і закінчуючи громадянами. 
Прокуратура України є одним із засобів забезпечення стану законності в державі і недопущення 
порушення норм права. Через свої повноваження прокуратура України може впливати на всіх 
суб’єктів права і, таким чином, має змогу привести у відповідність законодавству України всю їх 
діяльність. Основну роль у цьому процесі відіграє положення про обов’язковість виконання актів 
прокурорського нагляду всіма без виключення суб’єктами. Стосовно вищих державних органів існує 
складна процедура реагування на акти прокуратури, але це не означає, що вони мають повний 
імунітет проти прокурорського нагляду. 
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Прокурорська система - це централізована в масштабах держави сукупність прокурорських органів, 
пов’язаних структурною єдністю і загальною функцією здійснення нагляду за додержанням законів 
органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, підтримання 
державного обвинувачення в суді, а також здійснює представництво інтересів громадянина або 
держави в суді у випадках, передбачених законом. 
Інститут прокурорського нагляду виступає як цілісна функціональна система і тим самим 

представляє один з елементів державного механізму як соціальної системи, що самоуправляється. 
Прокуратура, здійснюючи нагляд за додержанням законів, забезпечує єдність законності, 

повновладдя закону. Такий зміст діяльності прокурорських органів, який визначає структуру і форми 
функціонування прокуратури як самостійного державно-правового інституту. 
Структура органів прокуратури України відтворює загальні і специфічні якості середовища 

прокурорської системи. Вона відтворює форму побудови Української держави, визначає у просторі 
межі дії різних ланок прокурорської системи та обсяг їх компетенції. Вихідні положення функцій 
прокурорських органів встановлені Конституцією України. 
Структура прокурорських органів, як і всіх державних органів, відповідає державному устрою і 

адміністративно-територіальному поділу, вимогам виключної простоти і доступності населенню. 
Згідно ст.13 Закону, систему органів прокуратури становлять: Генеральна прокуратура України, 

прокуратури Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних), міські, 
районні, міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури, а також військові прокуратури. 
До органів військових прокуратур належать військові прокуратури регіонів і військова прокуратура 

Чорноморського флоту та Військово-Морських Сил України (на правах обласних), військові 
прокуратури гарнізонів (на правах міських). 

 
Законом передбачено створення й інших прокуратур, таких як Київська міжобласна спеціальна 

прокуратура, спеціальні прокуратури, природоохоронні прокуратури, прокуратури по нагляду за 
додержанням законів у виправно-трудових установах. 
Структура органів прокуратури України затверджується Генеральним прокурором в межах наявної 

чисельності працівників і фонду заробітної плати. 
Центральний апарат Генеральної прокуратури України, як і апарати обласних і прирівняних до них 

прокуратур побудовані в основному за галузями прокурорського нагляду. 
У Генеральній прокуратурі України створюється колегія у складі Генерального прокурора України 

(голова), його 1-го заступника, заступників, прокурора АРК, інших керівників органів прокуратури. 
Персональний склад колегії затверджується Верховною Радою України за поданням Генерального 
прокурора України. 
Координація методичною роботою покладена на науково-методичну раду Генеральної прокуратури 

України. Вона організовує підготовку методичних посібників для прокурорів, слідчих, обговорює 
спірні питання прокурорської практики і видає за ними свої рекомендації керівництву Генеральної 
прокуратури. До методичної ради, поряд з практичними працівниками, входять вчені з різних галузей 
юридичних знань. Персональний склад методичної ради затверджується Генеральним прокурором 
України. Йому підпорядкований також Інститут підвищення кваліфікації органів прокуратури 
України. 
Генеральний прокурор України, прокурори областей і прирівняні до них прокурори здійснюють 

нагляд за точним виконанням законів у діяльності установ організацій, організовують і контролюють 
проведення заходів органів прокуратури щодо боротьби з правопорушеннями і додержанням 
законності. 
У містах та районах прокурорський нагляд в повному обсязі здійснюється відповідними 

прокурорами, а також міжрайонними і спеціальними прокурорами в межах їх компетенції. 
В окремих з цих прокурорів є заступники. У всіх є старші помічники, помічники, старші слідчі, 

слідчі. Нагляд за додержанням законності у Збройних силах України здійснюють військові прокурори 
гарнізонів, регіонів та Головне управління військових прокуратур Генеральної прокуратури України. 
Компетенція органів прокуратури різних рівнів та напрямів діяльності визначається Законом і 

наказами Генерального прокурора України. 
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Згідно ст. 14 Закону, Генеральну прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, 
який має першого заступника та заступників. Структуру Генеральної прокуратури України та 
Положення про її структурні підрозділи затверджує Генеральний прокурор України. 
У Генеральній прокуратурі України утворюється колегія у складі Генерального прокурора України 

(голова), його першого заступника, заступників, прокурора Республіки Крим, інших керівних 
працівників органів прокуратури. 
Персональний склад колегії затверджується Верховною Радою України за поданням Генерального 

прокурора України. Генеральна прокуратура України разом з Міністерством внутрішніх справ 
України та іншими заінтересованими міністерствами і відомствами, за погодженням з Міністерством 
статистики України, розробляє систему та методику єдиного обліку і статистичної звітності про 
злочинність, розкриття і розслідування злочинів. 
Щодо повноважень Генерального прокурора України по керівництву органами прокуратури, то 

Генеральний прокурор України: 
1) спрямовує роботу органів прокуратури і здійснює контроль за їх діяльністю; 
2) призначає першого заступника, заступників Генерального прокурора України, керівників 

структурних підрозділів, головного бухгалтера, інших працівників Генеральної прокуратури України; 
3) затверджує структуру і штатну чисельність підпорядкованих органів прокуратури, розподіляє 

кошти на їх утримання; 
4) призначає за погодженням з Верховною Радою Республіки Крим прокурора Республіки Крим; 
5) призначає заступників прокурора Республіки Крим, прокурорів областей, міст Києва і 

Севастополя, їх заступників, міських, районних, міжрайонних, а також прирівняних до них інших 
прокурорів; 

6) відповідно до законодавства визначає порядок прийняття, переміщення та звільнення 
прокурорів, слідчих прокуратури та інших спеціалістів за винятком осіб, призначення яких 
передбачено цим Законом; 

7) відповідно до законів України видає обов’язкові для всіх органів прокуратури накази, 
розпорядження, затверджує положення та інструкції; 

8) присвоює класні чини згідно з Положенням про класні чини працівників прокуратури. Вносить 
подання Президенту України про присвоєння класних чинів державного радника юстиції 1, 2 і З 
класів. 
Вказівки Генерального прокурора України з питань розслідування є обов’язковими для виконання 

всіма органами дізнання і попереднього слідства. Накази та інші акти Генерального прокурора 
України нормативного характеру в разі невідповідності їх Конституції або іншим законам України 
можуть бути скасовані як Верховною Радою України або відповідним судом, у порядку, 
передбаченому законом, так і самим Генеральним прокурором України. 
Генеральний прокурор України має право бути невідкладно прийнятим Головою Верховної Ради 

України, Президентом України, Прем’єр-міністром України (ст.11 Закону). 
У разі невідповідності Указу Президента України законам України Генеральний прокурор України 

у передбаченому законом порядку звертається з поданням до Конституційного Суду України. 
Генеральний прокурор України може звернутися до Верховної Ради України з поданням про 
невідповідність законам України Указу чи постанови Президії Верховної Ради України. 
Рішенням Прем’єр-міністра України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, 

правові акти, прийняті Верховною Радою Автономної Республіки Крим, її Президією та іншими 
органами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, правові акти Уряду та інших органів 
виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які суперечать чинному законодавству, можуть бути 
опротестовані Генеральним прокурором України. Протест вноситься до того органу, який видав 
незаконний акт, а в разі відхилення протесту прокурор звертається з поданням до Президента України 
або Конституційного Суду України. Генеральний прокурор України може вносити подання до 
Верховної Ради України з питань, що потребують тлумачення закону. 
У Генеральній прокуратурі України, прокуратурі Республіки Крим є старші слідчі в особливо 

важливих справах і слідчі в особливо важливих справах; у прокуратурах областей, міст та інших 
прирівняних до них прокуратурах можуть бути слідчі в особливо важливих справах і старші слідчі, у 
районних, міжрайонних, міських - старші слідчі і слідчі. Слідчі прокуратури провадять попереднє 
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слідство у справах про діяння, що містять ознаки злочину, віднесені законом до їх підслідності, а 
також у інших справах, переданих їм прокурором. 
Прокуратури Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, міські, районні, міжрайонні, 

районні в містах, а також інші прокуратури очолюють відповідні прокурори. 
Прокурори Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та інші прокурори (на правах 

обласних): 
1) призначають на посади і звільняють працівників, крім тих, яких призначає Генеральний 

прокурор України; 
2) за погодженням з Генеральним прокурором України вносять зміни до встановлених штатів 

підлеглих їм прокуратур в межах затвердженої чисельності і фонду заробітної плати 
Правові акти Уряду та інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які 

суперечать Конституції та законам України, а також законам Автономної Республіки Крим, що 
прийняті в межах її компетенції, можуть бути опротестовані прокурором Автономної Республіки 
Крим 
Протест вноситься до того органу, який видав незаконний акт, а в разі відхилення протесту 

прокурор Автономної Республіки Крим або його заступники звертаються із заявою до Верховного 
Суду Автономної Республіки Крим в порядку, передбаченому законодавством про скасування 
незаконного правового акта. 
Прокурор Автономної Республіки Крим може звернутися до Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим з поданням про невідповідність Конституції та законам України правових актів 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, її Президії та інших органів Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим. Прокурор Автономної Республіки Крим може вносити подання до 
Верховної Ради Автономної Республіки Крим з питань, що потребують тлумачення Закону. 
Прокурори, їх заступники, а також за їх дорученням інші прокурорські працівники мають право 

брати участь у розгляді внесених ними подань і протестів органами виконавчої влади, 
представницькими  і  виконавчими  органами  місцевого  самоврядування,  комерційними  і 
некомерційними організаціями (ст. 9 Закону). 
Прокурор, при виявленні в ході здійснення своїх повноважень необхідності вдосконалення, 

прийняття чи припинення дії чинних нормативних актів, має право вносити в законодавчі органи і 
органи, які мають право законодавчої ініціативи, відповідного і нижчестоящого рівнів, вимоги про 
зміни чи доповнення, про відміну чи прийняття законів чи інших нормативно-правових актів. 
Згідно ст. 9 Закону, Генеральний прокурор України, його заступники мають право брати участь у 

засіданнях Верховної Ради України, її Президії, постійних комісій та інших органів Верховної Ради 
України, Конституційного Суду України, Кабінету Міністрів України, його Президії, колегій 
міністерств, комітетів та відомств. Генеральний прокурор України, прокурор Республіки Крим, їх 
заступники мають право брати участь у засіданнях Верховної Ради Республіки Крим, її Президії, 
постійних комісій та інших органів Верховної Ради, Уряду Республіки Крим, його Президії, колегій 
міністрів, комітетів і відомств Республіки Крим, а також місцевих Рад народних депутатів, їх 
виконавчих комітетів, комісій, інших органів управління. 
Прокурори областей, міст Києва і Севастополя, районні, міжрайонні, міські, транспортні та інші 

прирівняні до них прокурори, заступники і помічники прокурорів мають право брати участь v 
засіданнях Рад народних депутатів відповідного рівня, їх виконавчих комітетів, інших місцевих 
органів управління. Прокурори не можуть входити до складу комісій, комітетів та інших колегіальних 
органів, утворюваних Радами народних депутатів або їх виконавчими органами. 
Прокурор Республіки Крим має право бути невідкладно прийнятим Головою Верховної Ради 

Республіки Крим і Головою Уряду Республіки Крим. Прокурори областей, міст Києва і Севастополя, 
районні, міські і прирівняні до них інші прокурори мають право бути невідкладно прийнятими 
керівниками, іншими посадовими особами відповідних органів державної влади та управління, 
підприємств, установ і організацій. ( ст. 11 Закону) 
У прокуратурах Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та інших прокуратурах (на 

правах обласних) утворюються колегії у складі прокурора (голова), його заступників, інших керівних 
працівників. Персональний склад колегії затверджується Генеральним прокурором України. 
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Колегії прокуратур є дорадчими органами і розглядають найбільш важливі питання, що стосуються 
додержанням законності, стану правопорядку, діяльності органів прокуратури, виконання наказів 
Генерального прокурора України, кадрові питання, заслуховують звіти підпорядкованих прокурорів, 
начальників структурних підрозділів та інших працівників прокуратури. 
На засіданнях колегій можуть заслуховуватись повідомлення і пояснення керівників міністерств, 

відомств, органів державного управління, нагляду та контролю, підприємств, установ і організацій, їх 
об’єднань, інших посадових осіб з приводу порушень законодавства. Рішення колегій доводяться до 
відома працівників органів прокуратури. 
В разі розбіжностей між прокурором і колегією він проводить в життя своє рішення. Про 

розбіжності Генеральний прокурор України доповідає Голові Верховної Ради України, а інші 
прокурори - Генеральному прокурору України. Члени колегії Генеральної прокуратури можуть 
повідомити свою особисту думку Голові Верховної Ради України, а член колегії інших прокуратур - 
Генеральному прокурору України. 
Згідно ст. 12 Закону, прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян і юридичних 

осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду. Прокурор здійснює нагляд за 
додержанням вимог законодавства щодо порядку розгляду скарг всіма органами, підприємствами, 
установами, організаціями та посадовими особами. Прокурор проводить особистий прийом громадян. 
Прийняте прокурором рішення може бути оскаржено вищестоящому прокурору, а в передбачених 
законом випадках - до суду. Після прийняття рішення по скарзі Генеральним прокурором України 
провадження по таких скаргах в органах прокуратури припиняється. 
Вище керівництво Генеральною прокуратурою України здійснюють: 
1. Генеральний прокурор України; 
2. Перший заступник Генерального прокурора України; 
3. Заступники Генерального прокурора України; 
Крім того, в структуру Генеральної прокуратури України входять: 
1) головне управління нагляду щодо прав і свобод та захисту інтересів держави; 
2) управління нагляду за додержанням конституційних прав і свобод; 
3) головне слідче управління; 
4) головне управління військових прокуратур; 
5) самостійне міжнародно-правове управління; 
6) головне управління за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову 

діяльність, дізнання та досудове слідство; 
7) управління нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної митної служби та 

прикордонної охорони при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового 
слідства; 

8) управління з питань підтримання державного обвинувачення в судах; 
9) управління нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

справах; 
10) управління представництва інтересів громадян і держави в судах; 
11)  управління кадрів; 
12) управління організаційно-правового забезпечення; 
13) управління матеріально-технічного забезпечення, соціально побутових потреб; 
14)  самостійні відділи. 
Кожен з цих управлінь має свою внутрішню структуру, яка залежить від функціональних 

обов’язків, покладених на кожне з них. 
Прокурорами і слідчими можуть призначатися громадяни України, які мають вищу юридичну 

освіту, необхідні ділові і моральні якості. 
Особи, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю, проходять в органах прокуратури 

стажування строком до одного року. Порядок стажування визначається Генеральним прокурором 
України. 
Особи, вперше призначені на посади помічників прокурорів, прокурорів управлінь, відділів, 

слідчих прокуратури, приймають “Присягу працівника прокуратури”. Текст присяги затверджується 
Верховною Радою України. Процедура її прийняття визначається Генеральним прокурором України. 
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На посади прокурорів Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та прирівняних до них 
прокурорів призначаються особи віком не молодше ЗО років, які мають стаж роботи в органах 
прокуратури або на судових посадах не менше семи років. 
На посади районних і міських прокурорів - віком не молодше 25 років із стажем роботи в органах 

прокуратури або на судових посадах не менше трьох років. 
Прокурори і слідчі прокуратури підлягають атестації один раз у п’ять років. Порядок атестації 

визначається Генеральним прокурором України. 
Сумісництво служби в органах прокуратури з роботою на підприємствах, в установах чи 

організація, а також з будь-яким підприємництвом не допускається, за винятком наукової і 
педагогічної діяльності. 
Не можуть бути прийняті на посаду прокурора або слідчого прокуратури особи, які були засуджені 

за вчинення злочину, за винятком реабілітованих. 
Військовими прокурорами і слідчими призначаються громадяни України з числа офіцерів, які 

проходять військову службу або перебувають у запасі і мають вищу юридичну освіту. 
Військовослужбовці військових прокуратур у своїй діяльності керуються Законом України “Про 

прокуратуру” і проходять службу відповідно до Закону України “Про загальний військовий обов’язок 
і військову службу” та інших законодавчих актів України, якими встановлено правові та соціальні 
гарантії, пенсійне, медичне та інші види постачання і забезпечення, передбачені законодавством для 
осіб офіцерського складу Збройних Сил України. 
Генеральний прокурор України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом 

України за згодою Верховної Ради України. Верховна Рада України може висловити недовіру 
Генеральному прокурору України, що має наслідком його відставку ( п.25 ст. 85 Конституції 
України). 
Строк повноважень Генерального прокурора України - п’ять років. 
Прокурор Автономної Республіки Крим призначається Генеральним прокурором України за 

погодженням з Верховною Радою Автономної Республіки Крим. 
Призначення начальників відділів загального нагляду і кадрів обласного рівня проводиться 

прокурорами областей з погодженням з Генеральною прокуратурою України. 
Призначення керівників самостійних структурних підрозділів центрального апарату генеральної 

прокуратури України, а також заступників прокурорів областей і прирівняних до них прокурорів 
проводиться Генеральним прокурором України з подальшим затвердженням на колегії Генеральної 
прокуратури України. 
Такий же порядок призначення міських, районних, міжрайонних і прирівняних до них прокурорів. 
Прокурори і слідчі заохочуються за сумлінне виконання службових обов’язків. Прокурорсько-

слідчі працівники за тривалу і бездоганну службу можуть бути нагороджені Генеральним прокурором  
України нагрудним знаком “Почесний працівник прокуратури України” з одночасним врученням 

грамоти Генерального прокурора України. Положення про нагородження нагрудним знаком 
затверджується Генеральним прокурором України. 
За порушення закону, неналежне виконання службових обов’язків чи скоєння ганебного вчинку 

прокурори і слідчі несуть відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури України, 
який затверджується Верховною Радою України. 
Звільнення прокурора ( його відставка може мати місце у випадках: 
1) вчинення ним злочину; 
2) порушення виконання службових обов’язків; 
3) неможливості виконання обов’язків за станом здоров’я; 
4) за власним бажанням. 
Відповідно до Закону, Положення про класні чини працівників органів прокуратури України, 

затвердженого постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року, встановлюється 10 
класних чинів працівникам органів прокуратури: 

1) державний радник юстиції України 
2) державний радник юстиції 1 класу 
3) державний радник юстиції 2 класу 
4) державний радник юстиції 3 класу 
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5) старший радник юстиції 
6) радник юстиції 
7) молодший радник 
8) юстиції юрист 1 класу 
9) юрист 2 класу 
10) юрист 3 класу 
Присвоєння класного чину провадиться в послідовному порядку з урахуванням ділових і особистих 

якостей працівника відповідно до посади, яку він займає та стажу роботи. 
Присвоєння класного чину без додержання цих вимог може мати місце лише у випадках, 

передбачених статтею 9 цього Положення.  
Строки перебування в класних чинах: 
1) юриста 3 класу - 2 роки 
2) юриста 2 класу - 2 роки 
3) юриста 1 класу - 3 роки 
4) молодшого радника юстиції - 3 роки 
5) радника юстиції - 4 роки 
6) старшого радника юстиції - 4 роки 
Строки перебування в чинах державного радника юстиції 1, 2, 3 класів не встановлюються. 
Присвоєння чергового чину цих класів можливе у випадках підвищення працівника в посаді або за 

особливі заслуги в роботі. 
Згідно з Законом класні чини державного радника юстиції України, державного радника юстиції 1, 

2, 3 класів присвоюються Президентом України. Інші класні чини присвоюються Генеральним 
прокурором України. 
Класний чин юриста 3 класу присвоюється працівникам, які працюють в органах прокуратури не 

менше 6 місяців, а молодим спеціалістам - після закінчення строку стажування і призначення на 
посаду. 
Працівникам, що перейшли на роботу в органи прокуратури з інших організацій, класні чини 

присвоюються з урахування посад, на які вони призначені і досвіду роботи. 
Генеральний прокурор України має право: 
1) в окремих випадках за зразкове виконання службових обов’язків присвоювати працівникам 

чергові класні чини до закінчення строку перебування в класних чинах; 
2) при призначенні на вищу посаду присвоювати чин без дотримання черговості, але не більш як на 

два чини вище того, у якому працівник перебуває; 
3) входити з поданням до Президента України про присвоєння класного чину Державного радника 

юстиції 1, 2 і 3 класів. 
Працівники органів прокуратури, яким присвоєно класні чини, перебувають у них довічно. 
Позбавлення класного чину може мати місце при звільненні працівника з органів прокуратури за 

порочні проступки. У випадку грубих порушень службового обов’язку працівником прокуратури чи 
негідної поведінки він може бути понижений в чині. 
Працівникам органів прокуратури, що мають класні чини, виплачуються відповідні грошові 

надбавки до посадових окладів. 
Працівники органів прокуратури, що мають класні чини, під час виконання службових обов’язків 

носять формений одяг. 
У зв’язку з проведенням правової реформи в Україні постають складні проблеми подальшого 

розвитку прокуратури, які будуть обговорюватися. У пошуках шляхів вирішення цих проблем треба 
пам’ятати висновок, якого дійшли учасники Пан-Європейської конференції “Трансформація 
прокуратури в орган, сумісний з демократичними принципами права”, яка була проведена Радою 
Європи у травні 1993 року: “Щоб не помилитися, досягти успіху, важливо, щоб будь-яка створювана 
прокурорська система була сумісна з культурою і історією України. Ця система повинна бути 
сприйнята тим суспільством, в якому вона функціонує”. 
Проведення судово-правової реформи є невід’ємною умовою утвердження України як суверенної, 

незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, в якій державна влада здійснюється на 
засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову (визнається і діє принцип верховенства права; 
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статті 1, 6, 8 Конституції України). Головним завданням цієї реформи є становлення сильної, 
незалежної при здійсненні своїх функцій судової влади, здатної на підставі закону реально 
вирішувати завдання, що стоять перед правосуддям, а також реформування прокуратури, адвокатури, 
судової експертизи, нотаріату, органів юстиції, внутрішніх справ, Служби безпеки, дізнання і 
попереднього слідства. 
Реалізація Концепції судово-правової реформи, затвердженої Верховною Радою України 28 квітня 

1992 року, зокрема реформування судової системи і здійснення правосуддя, дала певні результати, але 
запровадження її визначальних положень дедалі все більше гальмується, зокрема і через слабке 
матеріально-технічне забезпечення реформи. Багато які принципові положення потребують перегляду 
в зв’язку з прийняттям 28 червня 1996 року нової Конституції України. 
Нова Концепція ґрунтується на положеннях нової Конституції України, а також на досвіді 

реалізації попередньої Концепції і виключає ревізію положень, що базуються на демократичних ідеях 
правосуддя, розроблених вітчизняною і світовою наукою і практикою. 
Попереднє розслідування кримінальних справ здійснюється у формі дізнання і досудового слідства. 

Запроваджується подальша диференціація попереднього розслідування залежно від тяжкості 
вчиненого злочину. У справах про злочини, за які законом передбачено покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк до п’яти років включно або інший, більш м’який вид покарання, 
провадиться дізнання і справа за наявновності для цього підстав направляється через прокуратуру до 
суду. В усіх  інших справах провадиться досудове слідство, а органи дізнання виконують лише 
невідкладні слідчі дії до направлення справи слідчому. Протокольна форма досудової підготовки 
матеріалів скасовується. Формується спеціалізований апарат дізнавачів. Розширюється коло органів 
дізнання. 
Слідчі апарати зберігаються в органах МВС і СБУ, а також у військовій прокуратурі. В усіх слідчих 

підрозділах вводяться спеціальні звання - офіцерів юстиції. 
Розширюється дія засади змагальності в дізнанні та судовому слідстві, удосконалюються гарантії 

прав потерпілого, підозрюваного та обвинуваченого. 
Розробляється і ухвалюється Закон України “Про органи дізнання і досудового слідства”, в якому 

визначається система цих органів, їх завдання, автономність у сфері управління, чіткі межі 
повноважень, статус дізнавача і слідчого, встановлюються гарантії їх правового та соціального 
захисту. Фінансування слідчих підрозділів у кожному із відомств передбачається окремим рядком. 
Розробляється державна програма зміцнення апаратів дізнання і слідчих апаратів, покращення 

матеріального і морального стимулювання праці дізнавачів і слідчих, вдосконалення управління цими 
підрозділами, підготовки і перепідготовки для них кадрів. 
Реформування прокуратури відповідно до Конституції України спрямоване на чітке визначення її 

місця і ролі в системі органів державної влади, вилучення у неї функцій та повноважень, притаманних 
іншим державним органам, зокрема функції загального нагляду - повністю і функції попереднього 
слідства. Пріоритети в її діяльності зміщуються на користь захисту конституційних прав і свобод 
людини і громадянина. 
Органи прокуратури України, виконуючи вказані конституційні повноваження, в 1992-1995 роках 

виявили 336 тисяч порушень закону, з метою усунення яких внесли подання, протести та приписи. За 
нехтування законами за вимогою прокурорів притягнуто до відповідальності майже 145 тисяч осіб. 
Крім того, лише за минулий рік за наслідками розслідування кримінальних справ до кримінальної 
відповідальності за направленими до суду справами притягнуто 1039 осіб, відшкодовано 4,1 трлн. 
карбованців та 4,8 млн. доларів США. 
Прокурорський нагляд за дотриманням законів є досить ефективним. Органи влади, як правило, 

позитивно сприймають протести, приписи та подання прокурорів і з урахуванням їхніх вимог 
вживають заходи щодо усунення порушень. Більшість (97%) протестів прокурорів на незаконні 
правові акти задовольняються безпосередньо органами, які їх видали. За минулі чотири роки 
задоволене понад 65 тисяч протестів. 
З 1991 року одним з пріоритетних напрямів прокурорської діяльності є захист конституційних прав 

і свобод громадян. Органи прокуратури безкоштовно і оперативніше, ніж нинішні суди, реагують на 
порушення чинного законодавства. Тому громадяни надають перевагу прокуратурі у захисті від 
сваволі чиновників. У 1992-1995 роках прокурори стали на захист прав громадян з 46437 звернень. За 
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пропозицією прокурорів поновлені права громадян у зв’язку з порушенням трудового законодавства у 
6291 випадку, житлового законодавства - 3751, з питань соціального захисту громадян - 3746. На 
особистому прийомі прокурорами прийнято 766792 громадянина. Крім того, за поданнями і 
приписами прокурорів усунуто 46880 порушень законодавства про конституційні права і свободи 
громадян, а за протестами прокурорів скасовано 17426 незаконних правових актів з цих питань. 
Особливе занепокоєння викликає дотримання прав громадян при притягненні їх до 

адміністративної відповідальності. 
За чинним законодавством накладати адміністративні стягнення мають право 35 органів державної 

виконавчої влади, а також судді. За останні три роки до такої відповідальності притягнуто майже 40 
мільйонів громадян, тобто на кожного дорослого громадянина країни за цей час накладено таке 
стягнення. Тільки за протестами прокурорів скасовано понад 17 тисяч незаконних постанов органів 
державної влади з цих питань і майже 5 тисяч постанов суддів. 
Однією з головних проблем є зміцнення правопорядку. Це висуває на перший план завдання 

забезпечення законності, захисту прав і законних інтересів громадян, верховенства закону. 
Ми маємо виходити з неминучості тривалого перехідного періоду від нинішнього етапу до тієї 

держави, яку зможемо назвати правовою. Прокуратура існує не тільки серед державних органів, але й 
у нашій свідомості як захисниця прав громадян. 
Вона інтегрована в соціальну, індивідуальну психологію і правову культуру нашого народу. Наш 

власний досвід засвідчує, що прокурори не тільки ефективно стоять на варті чинних законів, інтересів 
держави і суспільства, а й активно захищають права конкретних осіб. 
Головними ознаками правової держави є верховенство закону і законність. Тобто, систематичне і 

точне виконання правових приписів всіма державними органами, громадськими об’єднаннями, 
суб’єктами господарювання різних форм власності, установами, службовими особами і громадянами. 
Кожне порушення законності - це є непідпорядкованість органу або особі, вираженій в законній 

волі держави, що є неприпустимим, бо цим дезорганізується управління суспільством, наноситься 
шкода народному господарству. 
Діяльність органів прокуратури щодо вирішення заяв і звернень громадян, перевірок сигналів преси 

та інших засобів масової інформації про порушення законності і недоліки в роботі мають важливе 
значення для правильної організації нагляду, підвищення дієвості заходів щодо попередження 
правопорушень і формування громадської думки в дусі поваги до законів і нетерпимості до будь-яких 
порушень правових норм. 
Ось чому детально регламентується ця діяльність в органах прокуратури України відповідними 

наказами і розпорядженнями Генерального прокурора України і має мету забезпечити своєчасний і 
кваліфікований розгляд кожного звернення, всебічну перевірку доводів заявника і прийняття на місці 
правильного рішення, безумовне відновлення порушених прав і законних інтересів громадян, 
притягнення до відповідальності винних осіб. 
При встановленні порядку проходження, розгляду і вирішення заяв і повідомлень, організації 

особистого прийому громадян в прокуратурах всіх рівнів необхідно керуватись Законом України від 2 
жовтня 1996 року “Про звернення громадян”. 
Як відомо, згідно з новою Конституцією України органи прокуратури України позбавлені функцій 

проведення попереднього слідства і здійснення загального нагляду. 
Перехідними положеннями їх залишено упродовж п’яти років до створення спеціальних державних 

органів, що будуть ці функції виконувати. 
Водночас згідно із ст.29 Закону України про прокуратуру нагляд за дотриманням законодавства про 

звернення громадян здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому 
прокурорами. Відповідно до наданих їм чинним законодавством повноважень вони вживають заходів 
до поновлення порушених прав, захисту законних інтересів громадян, притягнення порушників до 
відповідальності. 
Це дає підстави вважати, що реалізувати здійснення нагляду за виконанням цього закону прокурори 

зможуть шляхом представлення в судах інтересів держави та громадянина, як це визначено в 
аналогічній функції прокуратури, вказаній в новій Конституції України. Є й інші закони, де 
вимагається здійснення нагляду за їх виконанням органами прокуратури. На наш погляд, більш чітко 
це повинно бути регламентовано в новому Законі України “Про прокуратуру”. 
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Виходячи з вимог вказаного закону, органами прокуратури України здійснено ряд практичних 
заходів щодо перебудови роботи зі скаргами, забезпечення надійної охорони прав і законних інтересів 
громадян, їх листи стали активніше використовуватися для зміцнення законності й правопорядку, 
посилення прокурорського нагляду, поліпшення діяльності правоохоронних органів щодо боротьби з 
правопорушеннями. Вже стає традицією заслуховувати Генерального прокурора України на 
оперативних нарадах керівників структурних підрозділів апарату Генеральної прокуратури України 
щодо покращання організації роботи зі зверненнями громадян. З цього приводу був виданий 
спеціальний наказ Генерального прокурора України; 
Частіше практикуються виїзди на місця для перевірки сигналів про порушення законності із 

залученням у разі необхідності спеціалістів та заявників. 
Стан роботи зі скаргами постійно аналізується як в центральному апараті, так і на місцях. 

Результати обговорюються на колегіях. Заслуховуються керівники структурних підрозділів 
відповідних прокуратур. Все ширше запроваджується гласність цієї роботи. Матеріали за фактами 
порушень прав громадян постійно публікуються в пресі. Однак ще деякі прокурори на місцях не 
завжди вживають своєчасних та ефективних заходів щодо відновлення порушених прав громадян. 
Окремі прокурори районів і міст не завжди глибоко з’ясовували причини надходження скарг, 

проявляли лібералізм і не порушували питання про притягнення до відповідальності службових осіб, 
які порушують права громадян. 
Інколи не досить чітка робота правоохоронних органів, слабкий прокурорський нагляд за 

законністю вирішення конкретних скарг сприяє тому, що громадяни, домагаючись задоволення своїх 
прав, змушені направляти повторні скарги. 
У практичній діяльності поряд з випадками, коли окремі скарги не знаходять правильного 

вирішення на місцях, громадяни протягом тривалого часу змушені звертатись до обласних і 
центрального апарату Генеральної прокуратури України. Тому Генеральний прокурор України 
запропонував підвідомчим органам якомога ширше використовувати засоби масової інформації для 
виховання у громадян поважливого ставлення до закону. Зокрема, працівники прокуратури у 
виступах у пресі, по радіо і телебаченню більше уваги мають приділяти роз’ясненню законодавства 
про порядок розгляду звернень громадян. 
Поряд з цим за дорученням Генерального прокурора України також вивчалась організація 

надходження, розгляду і вирішення депутатських звернень, листів, заяв та повідомлень громадян 
щодо конкретних порушень законодавства службовими особами і громадянами. 
Керівники правоохоронних органів зобов’язані підвищити вимогливість до себе й підлеглих з тим, 

щоб виключити неуважність, тяганину і недбалість, необґрунтовані й неправильні рішення щодо 
скарг, невмотивовані і непереконливі відповіді. Для цього від усіх прокурорів вимагається насамперед 
підвищити дисципліну кожного працівника та його відповідальність за доручену справу 
Поряд із удосконаленням організації роботи зі зверненнями органам прокуратури слід підвищити 

ефективність заходів, що вживаються до відновлення порушених прав і захисту законних інтересів 
громадян, притягати винних службових осіб до відповідальності 
Генеральний прокурор України у відповідному наказі про організацію роботи із заявами і скаргами 

в органах прокуратури зобов’язав заступників Генерального прокурора, начальників управлінь та 
відділень Генеральної прокуратури України, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, 
міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них прокурорів забезпечити всебічний, 
кваліфікований, своєчасний розгляд і вирішення заяв і скарг громадян та юридичних осіб, які є не 
підвідомчими суду та не відносяться до компетенції інших органів. Автори мають намір дослідити 
функції прокуратури в історичному плані, з моменту створення прокуратури в Римській імперії, 
Франції, Росії та в Україні, звернувши увагу на ті з них, якими наділялись прокурори в різні історичні 
епохи і що в них спільного. 
Якщо ми дійсно думаємо побудувати правову державу, причому таку, яка б вписалася в 

європейську правову систему, то головним завданням є створення справжньої судової влади. 
Слід створити розгалужену адміністративну юстицію (від району до республіки), а також 

передбачити посади суддів щодо виконання покарань або спеціальні суди, у засіданнях яких прокурор 
також брав би участь. 
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Незважаючи на особливості правових структур у різних країнах, усі сходяться на необхідності 
виконання функцій, що здійснюють правові органи. У цьому зв’язку незалежність судової влади є 
предметом постійної уваги міжнародного співтовариства. Захист прав особи незалежним і 
неупередженим судом перебуває в центрі уваги такого міжнародного документа як “Загальна 
декларація прав людини на справедливий і відкритий судовий розгляд у разі пред’явлення їй 
звинувачення у скоєні злочину”, закріплене також Паризькою хартією для нової Європи. 
Звертає увагу на себе і те, що проблеми незалежності суддів, їх добору, статусу та професійної 

підготовки присвячено окремий міжнародний документ, який називається “Основні принципи 
незалежності судових органів”. У ньому сформульовані головні міжнародно-правові стандарти, що 
забезпечують правильність відправлення правосуддя, які можуть бути успішно використані при 
формуванні інститутів судової влади. 
Подальше розроблення і здійснення практичних заходів щодо проведення в життя міжнародних 

норм і стандартів, які стосуються правосуддя, є головним завданням, поставленим перед нашою 
державою і суспільством. 
Згідно зі статтею правової політики нашої держави її мета полягає в оновленні законодавства, його 

кардинальному перегляді з тим, щоб воно якомога повніше відповідало завданням формування 
правової держави. 
Невід’ємними частинами цієї політики є також характер і глибина змін процесуального 

законодавства. З цього питання існує така точка зору. На основні властивості англосаксонському 
судочинству змагальності розширити останню і в нашому кримінальному процесі шляхом введення 
санкціонування арешту судом і розгляду кримінальних справ розширенню колегією, судом 
присяжних, а також прийнявши систему апеляційних судів. Саме такі принципи закладені в 
концепцію правової реформи. 
Тепер ми впритул підійшли до того, що має охоплюватися змістом радикального перегляду 

кримінально-процесуального права. Не претендуючи на вичерпне висвітлення проблеми, спробую 
викласти своє бачення її вузлових, концептуальних питань. Насамперед зазначу, що протягом 
десятиріч радянське кримінально-процесуальне законодавство розвивалося, доповнювалося і 
зміцнювалося під впливом поглядів на його норми як, в основному, на технічні. Яким же шляхом це 
можна здійснити. Насамперед побудувати кримінально-процесуальне законодавство так, щоб воно 
складалось з 4-х взаємопов’язаних частин: загальних положень, досудового і судового провадження 
та виконання вироку. Перша частина має включати фундаментальні положення, дія яких 
поширюється на весь кримінальний процес. Серед них найбільшу увагу заслуговують принципи 
кримінального процесу, які вводяться вперше. Зокрема, проголошуючи незалежність слідчого у 
здійсненні процесуальної діяльності, не менш важливо потурбуватися про реальне її забезпечення. 
Для цього необхідно закріпити повну процесуальну самостійність слідчого, якої чинне кримінально-
процесуальне законодавство йому не надає. 
Надання такої самостійності сьогодні пов’язується з єдиним слідчим апаратом, що дозволить 

звільнити слідчого від “опіки” прокурора і керівників відповідних відомств, у складі яких є слідчі 
підрозділи і які в різних формах здійснюють контроль за його діяльністю, хоча такий і не створює 
більших гарантій законності рішень. 
Слід також передбачити у Кримінально-процесуальному кодексі, що у встановлених випадках і 

визначеному законом порядку кримінальні справи може розглядати суд присяжних, а також 
визначити кількісний склад такого суду, наприклад у кількості 6-12 чоловік. Це необхідно для того, 
щоб суд присяжних виконував відведену йому роль гаранта незалежності суддів, прав і законних 
інтересів особи. Ось чому необхідно врегулювати питання про те, хто очолює суд присяжних, який 
його статус тощо. Є всі підстави для того, щоб збагатити зміст принципу змагальності. Одночасно 
слід подумати і над включенням у зміст принципу змагальності положення про те, що учасники 
кримінального судочинства користуються свободою використання і розпорядження наданими їм 
процесуальними правами. Іншими словами на органи правосуддя не треба покладати обвинувальні за 
своїм змістом і характером повноваження , а на прокурора - функцію попереднього слідства. 
Виходячи з особливого значення закріпленого в Конституції України принципу презумпції 

невинуватості особи, не припустимо покладати на обвинуваченого (підсудного) доведення 
невинуватості. 



76 

Статтею 129 Конституції до основних засадах судочинства віднесено підтримання в суді 
державного обвинувачення, що відповідно до ст. 121 покладається на прокуратуру. 
Таким чином, суди буде звільнено від протиприродної функції підтримання обвинувачення і 

доведення вини особи. Тому при відданні особи до суду слід у всіх справах, що надійшли до суду з 
обвинувальним висновком, визнавати обов’язковою на підставі п.1 ст.153 Кримінально-
процесуального кодексу України участь у судовому засіданні державного обвинувача - прокурора. 
Конституція закріпила необхідність запровадження апеляційного й касаційного порядку перевірки 

законності та обґрунтованості судових рішень. Це вимагає створення відповідних колегій обласних та 
прирівняних до них судів. Права апеляційної інстанції порівняно з існуючою касаційною мають бути 
значно ширшими: вона не тільки розглядатиме матеріали справ, зібрані судом першої інстанції, а саме 
додатковою гарантією правосудності судових рішень, прийнятих судами першої та апеляційної 
інстанції. Правосуддя по першій інстанції здійснюватимуть професійні судді, а також у визначених 
законом випадках, народні засідателі й присяжні. 
Обсяг повноважень суддів апеляційної та касаційної інстанції, форми участі в судочинстві 

представників народу, порядок перегляду судових рішень, що набрали законної сили, буде визначено 
законодавством про судоустрій і процесуальними кодексами. 
У Конституції вперше закріплено основні засади судочинства: законність, рівність всіх учасників 

судового процесу перед законом і судом, забезпечення доведеності вини, змагальність сторін та 
свобода у поданні доказів і доведенні перед судом їх переконливості, підтримання державного 
обвинувачення в суді прокурором, забезпечення обвинуваченому прав на захист, гласність судового 
процесу та його повне фіксування технічними засобами, право на апеляційне та касаційне оскарження 
рішення суду, обов’язковість рішень суду. 
З прийняттям Конституції України у розвитку органів прокуратури розпочався новий етап. 

Виходячи з ситуації, що склалася в державі, вже визначені пріоритетні напрямки діяльності 
прокурорської системи України. 
Участь прокурорів у судах набуває якісно нового характеру. Нині їх конституційним обов’язком є 

підтримання державного обвинувачення. Публічні виступи прокурорів у судах мають бути не тільки 
бездоганними з погляду права, а й відповідати вимогам ораторського мистецтва. 
Останнім часом ускладнилась участь прокурорів у розгляді справ у суді. Значне зростання 

злочинності, демократизація судочинства поставили нові вимоги до підтримання державного 
обвинувачення. Публічне обвинувачення в суді - це найголовніше регулювання прокурора на 
злочинне порушення закону. 
Ось так на нашу думку бачиться захист прав людини судами та прокурором України. 
Таким чином, розбудова правової держави вимагає підвищення рівня і дієвості прокурорського 

нагляду, посилення незалежності судової влади, виключення будь-якого впливу на їх діяльність, 
створення достатніх гарантій виконання поставлених перед ними завдань. 

Законодавство до теми: 

1. Конституція України 
2. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року № 1789-ХП 
3. Закон України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 

органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” від 1 грудня 1994 року 
4. “Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України”. Постанова ВРУ від 6 

листопада 1991 року № 1796-ХП 
5. “Про затвердження Положення про класні чини працівників органів прокуратури України”. 

Постанова ВРУ від 6 листопада 1991 року № 1795-ХІІ 
6. “Про науково-методичну раду при Генеральній прокуратурі України”. Наказ Генерального 

прокурора України від 31 серпня 1998 року № 22 
7. “Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати 

винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду 
або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та 
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виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками 
функцій експертів і спеціалістів”. Постанова КМУ від 1 липня 1996 р. № 710 

8. “Про Положення про атестування прокурорсько-слідчих працівників органів прокуратури 
України”. Наказ Генерального прокурора України від 9 вересня 1998 року № 2223ц 

9. “Про організацію роботи органів прокуратури України з питань систематизації законодавства та 
зв’язків із засобами масової інформації”. Наказ Генерального прокурора України від 04.04.92 № 15 

10. “Про організацію роботи із заявами і скаргами в органах прокуратури”. Наказ Генерального 
прокурора України від 04.04.92 № 16 

11. “Про організацію роботи із зверненнями громадян в органах прокуратури”. Наказ Генерального 
прокурора України від 18 березня 1997 року N 5 

12. “Про затвердження Порядку та умов державного обов’язкового особистого страхування 
працівників прокуратури”. Наказ Генерального прокурора України від 19 серпня 1992 р. № 486 

13. “Про основні принципи управління, організації роботи та постановки контролю виконання в 
органах прокуратури України”. Наказ Генерального прокурора України від 14 лютого 2000 року № 1 

Тема 11. Галузі прокурорського нагляду. 

Прокуратура - це незалежна від будь-яких місцевих органів централізована державно-правова 
система, очолювана Генеральним прокурором України. Вона створена для здійснення нагляду у 
випадках, передбачених законом. 
Прокуратура разом з іншими компетентними органами аналізує стан законності в державі, 

адекватність законів, за виконанням яких вона наглядає, соціальним, економічним умовам в країні та 
інформує про це вищу законодавчу і виконавчу владу. 
Поєднання у прокурора функцій прокурорського нагляду за виконанням законів й участі в 

удосконаленні законодавства, характеризує діяльність прокуратури як особливий вид державної 
влади. 
Функція є одним з головних понять, через яке розкривається структура і весь зміст діяльності 

органів прокуратури. 
Функції прокуратури - це такий вид діяльності її органів, який визначається соціальним 

призначенням прокуратури, характеризується певним предметом, направленим на вирішення завдань, 
і здійснюється за допомогою властивої їй компетенції. 
Функції прокуратури обумовлені завданням, на вирішення яких вони направлені і повинні 

здійснюватися. 
Діяльність прокуратури в єдності її функцій водночас при тісному взаємозв’язку їх між собою. 
Поняття “функції прокуратури” пов’язується, але не ототожнюється з поняттям “основні напрямки 

роботи прокуратури”. Тому чи іншому напрямку діяльності надається перевага, враховуючи зміни в 
соціальному житті, економіці, стан законності в окремій сфері державно-правового регулювання. Це 
означає, що вся система функцій прокуратури України в основному є стабільною і змінюється лише 
частково, просто на окремих етапах розвитку нашої держави діяльність прокуратури акцентується на 
одному або декількох напрямках діяльності в сферах, які є на даних момент найбільш важливі. 
Статтею 129 Конституції України до основних засад судочинства віднесено підтримання в суді 

державного обвинувачення, що , відповідно до статті 121 Конституції покладається на прокуратуру. 
Таким чином, суди звільнено від протиприродної функції підтримання обвинувачення і доведення 

вини особи. Тому при відданні особи до суду слід у всіх справах, що надійшли до суду з 
обвинувальним висновком, визнавати обов’язковим на підставі п.1 ст. 253 КПК України участь у 
судовому засіданні державного обвинувача - прокурора. 
Підтримання державного обвинувачення в суді — це процесуальна діяльність прокурора, яка 

полягає у доведенні винності особи, яка притягується до кримінальної відповідальності. 
Підтримуючи державне обвинувачення, прокурор 
1) бере участь у дослідженні доказів, 
2) подає суду свої міркування щодо застосування кримінального закону, 
3) подає суду свої міркування щодо міри покарання підсудному. 
Як державні обвинувачі можуть виступати Генеральний прокурор та його заступники, 

підпорядковані прокурори та їх заступники, старші помічники та помічники прокурора, начальники 
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управлінь та відділів, їх заступники, старші прокурори і прокурори управлінь та відділів. Участь 
слідчого прокуратури у судовому розгляді кримінальної справи як державного обвинувача не 
допускається, за винятком випадків, коли він виконує обов’язки прокурора. 
Прокурор має право брати участь у судовому розгляді будь-якої кримінальної справи. Якщо при 

направленні справи до суду він повідомить про свій намір підтримувати обвинувачення, то суд 
(суддя) зобов’язаний призначити її розгляд за участю прокурора. 
Прокурор, який бере участь у розгляді справ у судах, додержуючись принципу незалежності суддів 

і підкорення їх тільки закону, сприяє виконанню вимог закону про всебічний, повний і об’єктивний 
розгляд справ, та постановленню судових рішень, що ґрунтуються на законі. 
Прокурор бере участь у розгляді у судах кримінальних і цивільних справ, справ про адміністративні 

правопорушення і господарських спорів. 
У розгляді кримінальних справ прокурор бере участь у розпорядчих засіданнях та в суді першої 

інстанції (про тяжкі злочини і по інших справах, залежно від характеру і ступеня суспільної небезпеки 
діяння), а також коли суддя або суд визнає участь прокурора обов’язковою. У касаційній інстанції 
прокурор бере участь при розгляді справ за касаційними і окремими поданнями, а також про тяжкі 
злочини. В інших випадках питання про участь прокурора у розгляді справ судом вирішують 
керівники відповідних прокуратур. 
Участь прокурора у розгляді кримінальних справ у порядку судового нагляду є обов’язковою. 

Прокурор повинен брати участь у розгляді судом справ про застосування примусових заходів 
медичного характеру і вирішенні передбачених кримінально-процесуальним законодавством питань, 
пов’язаних з виконанням судових рішень. 
У судовому процесі перед прокурором стоять завдання сприяти виконанню вимог закону про 

всебічний, повний та об’єктивний розгляд справ і постановленню судових рішень, що ґрунтуються на 
законі. Це загальні завдання для всіх стадій кримінального, цивільного, адміністративного і 
господарського судочинства. 
Заявляючи клопотання про виклик свідків та інших осіб, витребування документів, висловлюючи 

свою думку з окремих питань і по суті справи в цілому, прокурор сприяє встановленню істини, 
додержанню прав сторін і виконанню ними своїх обов’язків. 
Беручи участь у розгляді у судах касаційної та наглядової інстанції або перевірці рішень у порядку 

нагляду, у перегляді рішень цих судів за нововиявленими обставинами, прокурор сприяє скасуванню 
(зміні) вироків, рішень, ухвал і постанов, не заснованих на законі, усуненню інших порушень, захисту 
прав і законних інтересів учасників процесу. 
Прокурор може вступити у справі в будь-якій стадії процесу, якщо цього вимагає захист 

конституційних прав громадян, інтересів держави та суспільства і зобов’язаний своєчасно вжити 
передбачених законом заходів до усунення порушень закону, хоч би від кого вони виходили. У 
судовому засіданні прокурор має рівні з іншими учасниками права. 
Обсяг та межі повноважень прокурора, який бере участь у судовому розгляді справ, визначаються 

Законом “Про прокуратуру”, Кримінально-процесуальним кодексом, іншими законами. 
Загальні повноваження прокурора при судовому розгляді справ полягають у його праві брати 

участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, висловлювати думку з питань, що виникають, 
представляти свої міркування з приводу застосування кримінального, цивільного та іншого 
законодавства, а також в обов’язку сприяти виконанню вимог закону про всебічний, повний та 
об’єктивний розгляд справ, ухваленню заснованих на законі судових рішень, охороні державних і 
суспільних інтересів, прав та інтересів громадян. 
При розгляді кримінальних справ прокурор, підтримуючи державне обвинувачення, зобов’язаний 

внести касаційне або окреме подання на вирок, ухвалу, постанову суду, не засновані на законі, а в разі 
набрання ними сили - опротестувати у порядку судового нагляду. При витребуванні з суду 
кримінальної справи, за якою вирок, ухвала чи постанова набрали законної сили, прокурору надане 
право зупинити їх виконання. 
Прокурор зобов’язаний відмовитись від підтримання державного обвинувачення і запропонувати 

виправдати підсудного, якщо при всебічному, повному та об’єктивному дослідженні обставин справи 
дійде до переконання, що дані судового слідства не підтверджують його вину. Від обвинувачення 
прокурор повинен відмовитись частково, коли в ході судового розгляду обвинувачення не 
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підтверджується за окремими епізодами або статтями (пунктами, частинами). У цих випадках він  
наводить мотиви відмови і підстави виправдання підсудного в частині пред’явленого обвинувачення, 
а за доведеними епізодами підтримує державне обвинувачення. 
Відмова від обвинувачення зобов’язує прокурора викласти суть пред’явленого обвинувачення, дати 

аналіз досліджених у суді доказів, сформулювати мотиви виправдання підсудного і навести конкретні 
підстави для цього, висловити свої міркування про порядок вирішення цивільного позову. 
Згідно з ч.4 ст.264 КПК України відмова прокурора від обвинувачення не звільняє суд від обов’язку 

подальшого розгляду справи і вирішення її на загальних підставах. Таке положення закону 
неоднозначне сприймається вченими та практиками. Дехто з них обґрунтовує його правильність, 
виходячи головним чином з того, що суд є органом правосуддя, незалежним від позиції учасників 
процесу ( в т.ч. він не зв’язаний і позицією прокурора). Більше того, суд має право й зобов’язаний 
перевірити обґрунтованість позиції прокурора і вирішити справу по суті відповідно до вимог закону і 
свого внутрішнього переконання, виходячи з матеріалів справи. Така законодавча регламентація, на їх 
думку, підвищує відповідальність прокурора за відмову від обвинувачення і зобов’язує його 
мотивувати та аргументувати її. 
Статтею 121 Конституції України чітко передбачені права прокуратури як органу держави. 

Зокрема, у п.2 цієї статті закріплено її право представляти інтереси громадянина або держави в суді у 
випадках, визначених законом. 
Функція представництва інтересів громадянина або держави в суді є для прокуратури новою. Під 

функцією представництва в суді слід розуміти діяльність прокурора, яка поєднується з його участю в 
судовому розгляді цивільних, господарських справ та справ про адміністративні правопорушення з 
метою захисту прав і законних інтересів окремої особи, громадян, держави, а також підготовкою та 
направленням в суд заяв та інших матеріалів, вжиттям інших заходів з поновленням порушеного 
права окремої людини, громадян, держави. 
Представництво прокуратурою здійснюється у всіх загальних та спеціалізованих судах. 
Завданням представництва прокуратури в суді є захист прав, свобод та законних інтересів 

громадянина, а також інтересів держави. 
Приводами представництва прокурора в суді інтересів громадянина або держави є звернення 

громадянина, державного органу, підприємства, установи, організації, а також виявлення порушень 
зазначених інтересів прокурором. 
Прокурор обов’язково бере участь у розгляді справ, коли це визнав за необхідне суд, а також у 

випадках, визначених законом. 
Прокурор може вступити у справу в будь-якій стадії процесу, якщо цього вимагають інтереси 

держави. Позиція прокурора у справі є незалежною від інших учасників процесу. 
Прокуратура звертається до суду за захистом прав та свобод громадян, коли цього вимагає охорона 

державних інтересів, а також представляє в суді інтереси держави. 
Прокурор представляє в суді законні інтереси і захищає права і свободи неповнолітніх, 

недієздатних, обмежено дієздатних громадян та безвісно відсутніх, якщо ці інтереси не захищають 
відповідно їх батьки, усиновителі, опікуни та піклувальники. 
Прокурор представляє і захищає в суді інтереси держави, коли відповідні державні органи 

контролю за додержанням законів не захищають державні інтереси при обов’язку забезпечувати 
територіальну цілісність, суверенітет, економічну, державну, інформаційну, національну безпеку, 
законність і правопорядок тощо, виходячи із свого відомчого підходу або коли ці органи 
некомпетентні, не мають достатнього професіоналізму для виконання своїх обов’язків, коли їх 
посадові особи мають особисту зацікавленість у невиконанні своїх обов’язків по захисту державних 
інтересів, а також, коли ці органи контролю безпосередньо посягають на інтереси держави. 
Коли виникає необхідність захистити інтереси громадянина або держави, прокурор має право: 
1) вимагати необхідні матеріали, документи, рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші 

акти, статистичні дані, акти ревізій, перевірок, висновки спеціалістів тощо; 
2) викликати до прокуратури посадових осіб і громадян, вимагати від них письмових чи усних 

пояснень щодо порушень інтересів громадянина або держави; 
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3) призначати проведення в межах своєї компетенції відповідними органами, установами, 
організаціями ревізій, експертиз, перевірок, а також залучати для з’ясування необхідних питань 
експертів та інших спеціалістів; 

4) вносити подання про усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяють Як головні 
підстави, що дають право прокурору порушувати цивільну справу, розглядаються порушення закону і 
порушення чи заперечування суб’єктивних матеріальних прав і охоронюваних  законом інтересів 
фізичних і юридичних осіб, коли вони самі не в змозі захистити свої інтереси чи торкаються 
державних інтересів. 
Аналізуючи зміст передбачених процесуальних прав і обов’язків прокурора, автор доходить 

висновку, що його діяльність у цивільному процесі полягає в захисті закону від порушень і тим самим 
в захисті порушених прав і охоронюваних законом інтересів інших осіб, що беруть участь у справі. 
Він має право пред’явити позов, вступити у справу на будь-якій стадії процесу, брати участь у 

дослідженні доказів, розгляді справи, якщо це передбачено законом чи визнано судом. Прокурор має 
право знайомитись із матеріалами справи, заявляти відводи, представляти докази, брати участь у їх 
дослідженні, заявляти клопотання, а також вчиняти інші процесуальні дії, передбачені законом. 
Випадки обов’язкової участі прокурора у цивільному процесі повинні передбачатись законом 
Під процесуальними формами участі прокурора та осіб, які беруть участь у справі з метою захисту 

права та інтересів інших осіб у цивільному процесі, необхідно розуміти закріплену в законі 
правомочність їх впливу на розвиток цивільного провадження. Залежно від останнього прокурор бере 
участь у двох формах: 

1) у формі порушення справи; 
2) у формі вступу у порушену справу. 
Статтею 121 Конституції України на прокуратуру України покладено нагляд за додержанням 

законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, але чинним законодавством 
повноваження прокурора у цьому розділі нагляду не передбачено, що створює труднощі у взаєминах 
із оперативними підрозділами і не дає можливості приймати необхідні рішення. 
Одним з важливих напрямів діяльності органів внутрішніх справ, що вимагають повсякденного 

прокурорського нагляду, є прийом, реєстрація, облік і вирішення заяв і повідомлень про злочини. 
Узагальнення практики прокурорського нагляду з цих проблем свідчить, що істотну шкоду розкриттю 
злочинів завдають наявні в органах міліції факти укриття заяв і повідомлень від своєчасної і 
правильної їх реєстрації; несвоєчасність їх розгляду і вирішення; незаконної і необґрунтованої 
відмови в порушенні кримінальних справ за фактами, викладеними в заявах і повідомленнях; укриття 
злочинів і повідомлень від своєчасного і правильного обліку, а також ряд інших порушень закону з 
боку посадових осіб міліції при прийом реєстрації, обліку і вирішенні заяв, повідомлень про злочини, 
що перешкоджають швидкому, повному і об’єктивному розкриттю всіх злочинів, щодо яких в органи 
внутрішніх справ надійшли заяви чи повідомлення. ; 
Прокурору слід перевірити, чи повністю були зареєстровані заяви і повідомлення про вчинені 

злочини, з тим, щоб ні один злочин не залишився нерозкритим і ні одна особа, що вчинила злочин, не 
залишилась непокараною згідно з законом. Такого висновку слід дійти, співставивши конкретні 
завдання нагляду при перевірці заяв і повідомлень про злочини, що полягають у перевірці дотримання 
строків реєстрації і вирішення заяв і повідомлень про злочини, законності і обґрунтованості рішень, 
що приймаються, із завданнями прокурорського нагляду, зведеними в законі, з тим, щоб: 

1) повністю були зареєстровані заяви і повідомлення про підготовлювані і вчинювані злочини; 
2) дотримувались строки реєстрації і вирішення заяв і повідомлень про злочини; 
3) перевірка заяв і повідомлень про злочини проводилась шляхом витребування необхідних 

матеріалів і отримання пояснень, однак без провадження слідчих дій; 
4) прийняті за заявами і повідомленнями про злочини рішення були законними і обґрунтованими і 

щоб за ними повідомлялись особи, установи, від яких надійшла заява чи повідомлення, а також 
роз’яснювалось їм право на оскарження прийнятого рішення; 

5) вживались заходи до усунення порушень закону, причин і умов, що їм сприяли, а винні в 
порушеннях закону посадові особи міліції притягались до встановленої законом відповідальності; 

6) забезпечувались права і законні інтереси учасників процесу. 
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Про виявлені порушення закону при реєстрації, обліку і вирішенні заяв (повідомлень) про злочини 
прокурор проводить відповідні записи в робочому порядку. 
Прокурор має право також давати вказівки про проведення дізнання і попереднього слідства, про 

обрання чи зміну відносно підозрюваного і обвинуваченого міри запобіжного заходу, про 
притягнення як обвинуваченого, кваліфікації злочину і обсягу обвинувачення, про направлення 
справи, а також про проведення окремих слідчих дій і розшуку злочинця, що зник. 
Завдання прокурорського нагляду в початковій стадії кримінального процесу полягає в тому, щоб 

забезпечити такий порядок, за яким кожна справа порушувалася б не тільки у зв’язку з указаним в 
законі приводом, але й одночасно за наявності до цього підстав. Під підставами для порушення 
кримінальної справи слід розуміти ті фактичні дані, наявність яких свідчить про вчинений чи 
підготовлюваний злочин. 
Нагляд за додержанням законів при проведенні оперативно-розшукової діяльності здійснюється 

Генеральним прокурором, прокурором Республіки Крим, прокурорами областей та прирівняними до 
них прокурорами міст Києва і Севастополя. 
За необхідності здійснити перевірку законності оперативно-розшукової діяльності у міському чи 

районному відділі внутрішніх справ або підрозділах інших органів міський, районний чи прирівняний 
до них прокурор повідомляє про це вищестоящого прокурора, який вирішує питання по суті. 
При здійсненні нагляду за законністю оперативно-розшукових заходів прокурор має право: 
1) вимагати від відповідних органів для перевірки матеріали та інші відомості про злочини і осіб, 

що їх вчинили; 
2) давати письмові вказівки цим органам; 
3) ознайомитися з оперативно-розшуковими матеріалами; 
4) дістати інформацію від працівників органів; 
5) пред’явити їх керівникам чи начальникам вимоги про проведення ними перевірки законності 

оперативно-розшукових заходів, які обов’язкові до виконання. 
У необхідних випадках прокурор вживає заходів до притягнення винних у порушенні законів до 

дисциплінарної або кримінальної відповідальності. 
Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а 

також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням 
особистої свободи громадян. 
Предметом нагляду є додержання законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. 
Прокурорський нагляд здійснюється систематично з тим, щоб: 
1) своєчасно і правильно звертались до виконання і виконувалися відповідно до вимог закону 

судові рішення у кримінальних справах; 
2) на законних підставах перебували особи в місцях тримання затриманих, попереднього 

ув’язнення, виправно-трудових та інших органах і установах, що виконують кримінальні покарання; 
3) забезпечувалось дотримання встановлених законом прав осіб, взятих під варту, засуджених, 

виконання ними обов’язків, а також дотримання порядку, умов тримання та відбування 
кримінального покарання; 

4) виконувалося законодавство про звільнення засуджених від відбування покарання, відстрочку 
виконання вироку та з інших питань, пов’язаних з виконанням вироку.  
Прокурор має право: 
1) відвідувати безперешкодно в будь-який час органи, установи, що виконують покарання, а також 

місця тримання затриманих та попереднього ув’язнення; 
2) опитувати затриманих, заарештованих і засуджених; 
3) знайомитися з документами, на підставі яких ці особи тримаються в місцях позбавлення волі або 

затримані чи взяті під варту; 
4) у встановлених законом випадках санкціонувати акти адміністрації виправно-трудових та інших 

установ, що виконують покарання; 
5) перевіряти законність наказів, розпоряджень, постанов, інструкцій, інших актів адміністрації 

виправно-трудових та інших установ, що виконують покарання; 
6) вимагати від посадових осіб органів, виправно-трудових та інших установ, що виконують 

покарання, пояснень з приводу допущених порушень, а також проведення перевірок; 
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7) звільняє негайно своєю мотивованою постановою осіб, які без законних підстав тримаються в 
місцях затримання, попереднього ув’язнення, виправно-трудових та інших установах, що виконують 
покарання, у штрафних, дисциплінарних ізоляторах, карцерах, приміщеннях камерного типу та в 
інших місцях тримання під вартою; 

8) вимагати скасування незаконних і необґрунтованих наказів, розпоряджень, інструкцій, постанов 
та інших актів органів, виправно-трудових та інших установ, що виконують покарання. 
Постанови, вимоги і вказівки прокурора щодо додержання встановлених законодавством порядку і 

умов тримання затриманих, заарештованих, засуджених до позбавлення волі та інших покарань 
підлягають обов’язковому по виконанню адміністрацією місць позбавлення волі, а також органами, 
що виконують інші покарання. 
Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори в межах своїх повноважень 

беруть участь у здійсненні помилування та амністії відповідно до закону. 
Предметом нагляду є стан додержання законів при застосуванні примусових заходів медичного та 

виховного характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи, адміністративного затримання, 
арешту та нагляду, а також при триманні громадян у приймальниках-розподільниках і застосуванні 
спеціальних засобів примусу. 
Прокурорський нагляд здійснюється систематично з тим, щоб: 
1) не допускалися незаконні і безпідставні будь-які обмеження особистої свободи громадян, 

гарантованих Конституцією України; 
2) поновлювалися порушені права громадян, усувалися допущені незаконні і безпідставні 

обмеження особистої свободи громадян; 
3) обмеження особистої свободи громадян застосовувалися тільки тоді, коли для невідкладного 

захисту інтересів громадян або держави інші заходи будуть визнані недостатніми чи 
малоефективними; 

4) примусові заходи медичного і виховного характеру застосовувалися до осіб лише суспільне 
небезпечних за наявності достатніх медичних, психіатричних показників.  
Прокурор має право: 
1) проводити відповідні перевірки за додержанням законодавства при застосуванні заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян; 
2) безперешкодного доступу до всіх приміщень, де перебувають особи, до яких застосовані заходи 

медичного та виховного характеру, а також тримаються адміністративно затримані, заарештовані; 
3) вимагати від відповідних органів та посадових осіб скасування рішень про адміністративні 

арешти, затримання, застосування заходів примусового лікування та інших примусових заходів, 
пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян; 

4) давати санкції на здійснення примусових дій, пов’язаних з обмеженням особистої свободи 
громадян, у зв’язку з встановленням їх особи, адміністративного нагляду та в інших випадках, 
передбачених законом; 

5) звільняє з місць тримання будь-яких осіб, які незаконно і безпідставно обмежені в особистій 
свободі; 

6) негайно припиняти незаконне і безпідставне застосування до громадян спеціальних засобів 
примусу; 

7) скасовувати незаконно встановлений адміністративний нагляд. 
Прокурор за наявності передбачених законом підстав дає санкцію на затримання і видворення у 

примусовому порядку іноземного громадянина або особи без громадянства за межі України. 
Право на дачу санкції належить Генеральному прокурору України, його заступникам, прокурору 

Автономної Республіки Крим, прокурорам областей, міст Києва та Севастополя. 
Згідно з п.5 ст.5 Закону України “Про прокуратуру” основною функцією прокуратури є нагляд за 

виконанням законів у місцях тримання затриманих, попереднього ув’язнення, при виконанні покарань 
та застосуванні інших заходів примусового характеру, які призначаються судом. 
Таким чином, Генеральний прокурор України і нижчестоящі прокурори здійснюють покладені на 

них завдання, у тому числі шляхом нагляду за додержанням законності у місцях позбавлення волі. 
Виправно-трудові установи являють собою місця заключення (місця позбавлення волі), тому що в 

них ізолюються особи, піддані позбавленню волі. Однак ізоляція застосовується не тільки при 
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відбутті покарання у вигляді позбавлення волі, але й при короткочасному взятті під варту 
обвинуваченого чи підозрюваного як міри запобіжного заходу в процесі розслідування .віддання до 
суду і судового розгляду до вступу вироку в законну силу. Для короткочасного утримання під вартою 
в таких випадках використовуються слідчі ізолятори, камери попереднього ув’язнення і військові 
гауптвахти. Прокуратура слідкує за додержанням законності у вказаних місцях попереднього 
ув’язнення. Таким чином, прокурорський нагляд охоплює всі без винятку місця позбавлення волі 
незалежно від того, які категорії ув’язнених у них утримуються засуджені, чи ті, що перебувають під 
слідством. Нагляд за додержанням законності в місцях позбавлення волі є самостійною галуззю 
прокурорського нагляду, якій притаманні свої специфічні методи виявлення порушень закону і 
правові засоби реагування на виявлені порушення. 
Закон зобов’язує прокурорів усіх рівнів у межах їх компетенції здійснювати нагляд за тим, щоб у 

місцях позбавлення волі утримувались лише особи, взяті під варту з санкції прокурора чи за 
постановою суду, а також за додержанням встановлених законом правил утримання ув’язнених. На 
органи прокуратури покладається відповідальність за додержання законності в місцях позбавлення 
волі. 
Вказівка в законі на відповідальність органів прокуратури за додержання законності в місцях 

позбавлення волі не знімає відповідальності з адміністрації місць позбавлення волі за точне 
виконання нею законів. Вона лише підкреслює особливе значення прокурорського нагляду за станом 
законності в місцях позбавлення волі в результаті специфіки названих закладів і тих завдань, які ними 
виконуються. 
Нагляд у місцях позбавлення волі має такі особливості: 
- по-перше, нагляд повинен попереджувати і усувати порушення закону відносно осіб, які обмежені 

в можливостях застосовувати доступні для всіх громадян заходи захисту своїх прав і законних 
інтересів; 

- по-друге, прокуратура не тільки наглядає за додержанням законів у місцях позбавлення волі, але й 
перевіряє виконання законів незалежно від наявності скарг чи інших сигналів про порушення 
законності. Забезпечити суворе й неухильне виконання законів у місцях ув’язнення і вживати всіх 
заходів до виявлення і усунення причин, що сприяли порушенню конституційних прав громадян — 
завдання, покладене на органи прокуратури. Здійснюючи нагляд за тим, щоб ніхто не утримувався 
незаконно під вартою, прокурор водночас слідкує, щоб не допускалось незаконне звільнення з місць 
позбавлення волі. 
У завдання прокурорського нагляду входить не тільки своєчасне попередження і усунення 

порушень законності в самих місцях позбавлення волі, але й виявлення фактів незаконних і 
необґрунтованих арештів і засудження громадян. 
Виявивши такі факти, прокурор ставить в установленому порядку питання про опротестування і 

зупинення виконання вироку суду, про звільнення ув’язненого, а в передбачених законом випадках 
безпосередньо звільняє його з-під варти. 
Про всі факти порушення строків утримання під вартою осіб, що перебувають під слідством, 

тяганини при розслідуванні, а також при розгляді справ судом, прокурор, що наглядає за слідчим 
ізолятором (тюрмою) негайно повідомляє прокурору чи суду, за яким числиться арештований. 
Одночасно він доповідає про ці факти вищестоящому прокурору для вжиття заходів, що забезпечують 
усунення виявлених порушень закону і притягнення винних до відповідальності. Нагляд прокурора 
повинен проводитись таким чином, щоб усі без винятку факти порушення законності в місцях 
позбавлення волі своєчасно попереджувались, а порушники закону були б у необхідних випадках 
притягнуті до відповідальності. 
Всі прокурори зобов’язані узагальнювати і аналізувати процеси виправно-трудової діяльності. 

виправлення і перевиховання засуджених, проявляти необхідну ініціативу в постановці питань, 
направлених на дальше поліпшення діяльності виправно-трудових установ. 
Виправні роботи без позбавлення волі також відносяться до покарань, пов’язаних з виправно-

трудовою діяльністю, але відбуття виправних робіт ні в якому разі не пов’язане з позбавленням волі, 
ізоляцією засудженого. Засуджений до виправних робіт перебуває у трудовому колективі, який 
повинен відповідним чином займатись його перевихованням. Конкретний зміст нагляду полягає в 
тому, щоб забезпечити: 
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а) перебування в місцях позбавлення волі тільки тих осіб, які взяті під варту на законних підставах і 
в передбачених законом випадках, тобто забезпечити законність утримання. Вона включає наявність 
винесеного уповноваженим на те органом і оформленого відповідного процесуального закону вироку, 
ухвали, постанови про взяття під варту, дотримання строків утримання і законність звільнення 
арештованих; 
б) дотримання адміністрацією місць позбавлення волі встановлених законом правил утримання 

ув’язнених. 
Під правилами, у цьому випадку, слід розуміти не юридичні підстави, а норми, що регулюють 

режим у місцях позбавлення волі, ізоляцію ув’язнених, а також окреме їх тримання залежно від статі, 
віку, ступеню суспільної небезпеки вчиненого злочину і особи, постійний нагляд за ними і т. п. 
Прокурор здійснює нагляд за тим, щоб адміністрація забезпечила проведення в життя вимог 

режиму, точне виконання ув’язненими своїх обов’язків. Прокурор також слідкує за тим, щоб 
адміністрація неухильно гарантувала права „і законні інтереси ув’язнених”, обґрунтовано 
застосовувала передбачені виправно-трудовим законодавством міри стягнень і заохочень ув’язнених. 
Виправно-трудові установи за законом повинні забезпечити відбуття засудженими покарання в 

точній відповідності зі встановленими правилами. 
Основними засобами виправлення і перевиховання засуджених є: режим відбуття покарання, 

суспільно корисна праця, виховна робота і професійне навчання. 
Проте прокурор не повинен підміняти відомчий контроль, що проводиться Міністерством 

(управлінням) внутрішніх справ. 
Прокурор не може втручатися у ту сферу діяльності виправно-трудової установи, яка лежить за 

межами права і відноситься, наприклад, до педагогіки. Так, прокурор наглядає за тим, щоб 
передбачені законом форми виховної роботи дотримувались адміністрацією. 
Прокурор здійснює нагляд за дотриманням норм виправно-трудового законодавства про умови 

тримання ув’язнених і житлово-побутові умови, норми матеріально-побутового забезпечення і 
харчування, медичне обслуговування. Забезпечення неухильного і точного додержання умов 
тримання ув’язнених — важлива передумова їх перевиховання. 
Вище вказувалось, що в предмет прокурорського нагляду входить перевірка законності звільнення 

з місць позбавлення волі. Спеціального розгляду вимагають межі прокурорського нагляду за 
законністю умовно-дострокового звільнення. Основне питання, що виникає при умовно-достроковому 
звільненні, — чи виправився засуджений. Що стосується строку, на завершення якого можливе 
представлення до дострокового звільнення і категорій засуджених, що не підлягають звільненню, то 
вони вказані в законі. Адміністрація виправно-трудової установи має достатню кількість даних для 
вивчення засудженого: особистий нагляд за засудженим, повідомлення контролерського складу, 
оперативної служби, викладачів школи, майстрів, представників громадських організацій, що беруть 
участь у перевихованні засуджених. Ці матеріали дозволять зробити висновок, чи дійсно виправився 
засуджений і наскільки стійкою стала його позитивна поведінка. Тому прокурор повинен домагатись, 
щоб рішення про подання щодо умовно дострокового звільнення приймалось адміністрацією і 
спостережною комісією не за формальними показниками (засуджений не має стягнень, відбув 
установлену законом частину строку і т.п.), а з урахуванням усіх обставин, що характеризують 
поведінку засудженого. 
Прокурор не може давати вказівок, які конкретні дані повинні бути покладені в основу рішення 

адміністрації спостережної комісії про подання до дострокового звільнення. Але він має право 
вимагати, щоб при прийнятті рішення були достатні дані для відповіді на питання, чи виправився 
засуджений, чим це підтверджується, чи заперечується. 
Прокурор повинен цікавитись заходами, що вживались адміністрацією виправно-трудової установи 

щодо надання звільнюваному допомоги у працевлаштуванні. 
Прокурорський нагляд за законністю кримінально-виконавчої діяльності деякою мірою 

відрізняється від інших прокурорських функцій, але в той же час знаходиться в тісних робочих 
стосунках, забезпечуючи захист громадянських прав засуджених, одночасно виконуючи роль засобу 
превалювання каральної функції держави, захисту суспільства та інших громадян, примусового 
засобу виконання державної волі і засобу гарантії проти зловживань правами. Мета нагляду — 
сприяти законному виконанню кримінального рішення, а також контролювати, щоб визначені засоби 
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впливу діяли за своїм призначенням, що забезпечується шляхом викриття порушень законності. Крім 
того, такий нагляд має значення для координації та уніфікації практики різних органів, які беруть 
участь у виконанні покарання. 
Відповідно до міжнародних вимог і досвіду незаперечне, що кримінальна виконавча діяльність і 

нагляд за її законністю у всьому світі є певною мірою прокурорським завданням незалежно від 
конституційного статусу і підпорядкування органів прокуратури. У тих країнах, де з причин 
специфічного юридичного розвитку це не так, вивчають можливість введення такого нагляду. А в 
країнах, у яких скасували прокуратуру (наприклад, Польща), склалося погане становище у зв’язку із 
зниженням в короткий час вимог до законності і ефективності нагляду. Це змусило відповідні 
держави терміново створити замість прокуратури установу, яка б підтримувала обвинувачення і 
виконувала функції, пов’язані з інспекцією законності кримінального виконання. 
Рада Європи з 16 по 20 травня 1994 року проводила міжнародну конференцію на тему: 
“Організаційні, суспільні і юридичні умови реабілітації засуджених”. У роботі конференції брали 

участь керівники органів прокуратур країн Європи, визнані міжнародні фахівці у галузі кримінально-
виконавчого права, відомі експерти Ради Європи і 00Н. Ця конференція одностайно підкреслила 
необхідність і важливість прокурорського нагляду над законністю кримінального виконання. Це 
традиційна і зовсім не нова функція захисту прав, яка створилась у більшості країн відповідно до  
національних особливостей. Вона виникла у Франції як результат визнання теорії поділу влади як 
основної конституційної гарантії. Французьке і поріднене з ним законодавство доручили виконання 
покарання і нагляд за цим процесом державній прокуратурі, таким шляхом пішов і німецький 
імператорський кримінальний кодекс. Очевидно, що у правовій державі потрібно зміцнювати і 
поглиблювати функцію прокурорського нагляду за додержання законності під час виконання 
покарання. 
Зробимо висновки. Завдання і повноваження судових органів країн Центральної та Східної Європи 

у сфері діяльності кримінального судочинства були дуже схожі з відповідними функціями країн 
Заходу, які відповідають континентальній моделі кримінально-процесуальної системи. 
Головні відмінності можна побачити у питаннях ставлення до прав людини; прокурори мали право 

вирішувати, дозволяти чи забороняти дії інших органів у питаннях, які безпосередньо торкались 
основних прав людини. Ми маємо па увазі повноваження прокурора щодо вирішення питань про 
обшук, вилучення, попереднє ув’язнення тощо. 
Законодавчі зміни, які вже відбулись або відбуваються у країнах регіону, відповідають основним 

міжнародним угодам щодо прав людини і наближають створення правових держав на тлі колишнього 
Східного блоку. Ці аміни забезпечують верховенство судового контролю під час слідства і судового 
розгляду, дають змогу визнати первинність загальнолюдських цінностей і прав людини. Вони 
дозволяють досягти рівноваги між обвинуваченням і захистом за рахунок поширення процесуальних 
прав захисту і обмеження прав прокурора під час слідства і судового розгляду. 
Сьогодні прокурор здійснює повний контроль за діяльністю органів, що проводять попереднє 

розслідування чи дізнання. Це загальна характеристика функцій прокурора в цій галузі для всіх країн 
регіону. Він має право інспектувати їхню роботу як з боку законності, так і надійності; він має право 
особисто брати участь у слідчих діях, видавати накази, які обов’язкові до виконання органами 
слідства. 
Вважаємо, що загальний напрямок, який обрали більшість країн Центральної і Східної Європи, 

відповідає вимогам часу і веде до створення всіх необхідних підстав для демократичного виконання 
правосуддя, основою якого стане пріоритет загальнолюдських прав і побудованому на цій основі 
закону. 
Чинне законодавство передбачає, що у перевихованні засуджених, а також здійсненні громадського 

контролю за діяльністю установ і органів, котрі виконують вироки судів щодо позбавлення волі та 
виправних робіт без позбавлення волі, беруть участь спостережні комісії, комісії у справах 
неповнолітніх місцевих держадміністрацій. З метою надання допомоги адміністрації виправно-
трудових установ у перевихованні засуджених над виправно-трудовими установами здійснюється 
шефство колективів промислових підприємств, радгоспів, колгоспів, культурно-просвітницьких 
установ, навчальних закладів, а також інших державних та громадських організацій. Громадськість 
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може брати участь у перевихованні засуджених в інших формах, непередбачених Виправно-трудовим 
кодексом України. 
Двадцятирічна практика участі громадськості у перевихованні засуджених свідчить, що поряд з 

дійовою допомогою деяких трудових колективів підприємств, установ, навчальних закладів, 
спостережних комісій, комісій у справах неповнолітніх, у цій роботі було багато примусовості і 
формалізму. Останнім часом спостережні комісії та інші громадські формування практично усунулися 
від проведення роботи у виправно-трудових установах. 
Світова практика свідчить, що суспільство має бути краще обізнане про стан кримінально-

виконавчої системи і повинне усвідомити роль, яку відіграє громадськість, система правосуддя і 
пенітенціарна система у боротьбі за більш безпечне і мирне суспільство. Громадськість повинна брати 
участь у процесі виправлення засуджених. 
Існуюче заперечення відповідальності багатьох інститутів суспільства за попередження 

злочинності і контролю за нею призводить до того, що кримінально-виконавча система змушена 
наодинці працювати з засудженими. Якщо злочинці засуджені, то очікується, що виконання 
покарання компенсує накопичені за тривалий час недоліки в умовах життя, житлових умовах, освіті 
тощо. 
Важлива державна функція виконання покарання складається з комплексу правових, соціально-

економічних, інших сфер діяльності. Ефективне виконання кримінального покарання, вирішення 
питань соціальної реабілітації засуджених, захист інтересів суспільства і особистих прав громадян 
неможливе без участі представників державно-виконавчих органів, громадських і релігійних 
організацій, усіх структур народно-господарчого комплексу і добровольців-громадян. 
У сучасний період розбудови державності суверенної України значно підвищились роль і значення 

органів місцевого самоврядування і громадськості, що обумовлено демократизацією суспільства. 
У зв’язку з цим виникла необхідність чітко визначити форми участі органів державного управління, 

місцевої влади, громадськості, релігійних конфесій, інших загалів суспільства у здійсненні контролю і 
проведенні роботи із засудженими, пост пенітенціарної опіки звільнених. 
Концепція визначає основні напрямки участі органів влади, підприємств, організацій, установ та 

об’єднань у здійсненні державного і громадського контролю за діяльністю місць позбавлення волі, 
вирішенні питань розміщення засуджених, створення для них необхідних комунально-побутових 
умов, зміцненні матеріально-технічної бази установ виконання покарань, працевлаштуванні 
засуджених після відбуття ними покарань та створенні притулків для осіб, які потребують 
соціального захисту. 
Місцеві органи державної влади формують спостережні комісії і беруть участь у діяльності 

кримінально-виконавчої системи обов’язково. 
Громадські інститути, релігійні конфесії, підприємства, організації, установи, окремі громадяни 

сприяють діяльності кримінально-виконавчої системи на добровільних засадах відповідно до 
законодавства України і заохочуються. 
Існуючі спостережні комісії при виконкомах районних, міських, обласних Рад з громадських засад 

необхідно перевести на професійну основу з кількістю штатних працівників відповідно до кількості 
установ системи виконання покарання у регіоні. За необхідності створити спостережні комісії при 
окремих виконкомах селищних Рад. Контроль і координацію діяльності спостережних комісій 
покласти па відповідну комісію, яку створити при Кабінеті Міністрів України. Переглянути та 
конкретизувати з урахуванням сучасних вимог Положення про спостережні комісії. Покласти на них 
такі основні завдання: 

1) здійснення постійного державного контролю за діяльністю установ системи виконання покарань. 
Вирішення питань надання фінансово-господарської допомоги з боку виконкомів Рад цим установам; 

2) здійснення організаційних, координаційних та контрольних функцій суб’єктів сприяння 
діяльності органів і установ виконання покарань; 

3) проведення цілеспрямованої виховної, корекційної роботи з засудженими. У передбачених 
законодавством випадках брати участь у вирішенні питань про застосування до засуджених заходів 
заохочення і стягнення. Проведення роботи щодо допомоги особам, звільненим з місць позбавлення 
волі, у побутовому плані і працевлаштуванні; 
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4) здійснення пропагапдиської та організаційної роботи щодо надання спонсорської допомоги, 
створення благодійних фондів, сформованих за рахунок добровільних відрахувань, пожертвувань 
підприємств, установ, громадських формувань, релігійних конфесій з метою їх використання для 
надання матеріальної допомоги особам, які відбувають покарання, а також звільненим із місць 
позбавлення волі; 

5) проведення роботи щодо створення центрів соціальної реабілітації осіб, звільнених з місць 
позбавлення волі, які втратили соціальне корисні зв’язки, а також притулків (будинків); 

6) соціальної допомоги для осіб похилого віку та інвалідів з числа зазначеної категорії громадян; 
7) організація та координація роботи рад сприяння діяльності установ системи виконання покарань. 
Сформувати при установах системи виконання покарань ради сприяння їх діяльності, до складу 

яких залучити представників органів місцевого самоврядування, громадських, релігійних, творчих 
організацій, трудових колективів, підприємств, установ, організацій, благодійних фондів, товариств, 
соціально-авторитетних осіб, підприємців. Розробити та затвердити у Кабінеті Міністрів України 
положення про раду сприяння діяльності установі системи виконання покарань, де передбачити такі 
основні напрями її роботи: 

1) залучення до проведення виховної, корекційної, у тому числі індивідуальної, роботи серед 
засуджених широкий загал громадськості, зокрема, діячів освіти, культури, мистецтва, фахівців у 
галузі права, психології, соціології, медицини, представників релігійних конфесій, інших діячів, а 
також родичів засуджених, здатних позитивно впливати на осіб, які відбувають покарання або 
звільнені від нього; 

2) проведення роз’яснювальної роботи з метою формування фонду надання матеріальної допомоги 
засудженим або звільненим від відбування покарання, здійснення контролю за використанням коштів 
фонду; 

3) вирішення з допомогою залучених керівників підприємств, організацій, підприємців питання 
щодо забезпечення належних комунально-побутових умов, зміни матеріально-виробничої бази 
установ системи виконання покарань з метою забезпечення повного працевлаштування засуджених; 

4) участь у проведенні виховної, корекційної роботи з особами, які позбавлені волі, та розгляд 
питань щодо можливості застосування до них заходів стягнення і заохочення, у тому числі пов’язаних 
із скороченням або пом’якшенням покарання, а також ініціювання відповідних пропозицій до 
компетентних органів; 

5) надання матеріальної допомоги особам, які відбувають покарання або звільненим з установ 
системи виконання покарань, за рахунок доброчинних, добровільних пожертвувань, або відрахувань 
підприємствами, установами, громадянами. 
Накопичені кошти заносяться на спеціальний рахунок у банку і використовуються за рішенням і під 

контролем громадської ради, яка створюється при благодійному фонді. До складу громадської ради 
залучаються представники органів місцевого самоврядування, рад сприяння, громадських та 
релігійних організацій, фахівці-економісти, фінансисти, юристи та соціологи. Зазначені громадські 
ради підзвітні радам сприяння при установах системи виконання покарань. 
Громадські інститути, народно - господарські структури, релігійні конфесії надають допомогу 

органам і установам системи виконання покарань у таких формах: 
1) залучення представників громадських формувань, підприємств, установ до виховної, корекційної 

роботи із засудженими, визначення ступеню їх готовності та спроможності підкоритися чинному 
законодавству та забезпечити своє існування після звільнення; 

2) надання допомоги засудженим у підтриманні, формуванні та зміцненні соціально корисних 
зв’язків; 

3) забезпечення свободи совісті, надання допомоги в оформленні приміщень для відправлення 
релігійних обрядів та придбання необхідних культових предметів; 

4) сприяння інвестуванню коштів у промислове виробництво установ, організацій кооперованого 
виробництва товарів державними підприємствами та підприємствами інших форм власності з метою 
повного працевлаштування засуджених; 

5) надання допомоги в організації загальноосвітнього та професійно-технічного навчання 
засуджених; 
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6) організація культурно-просвітницької, фізкультурно-масової роботи. Форми участі місцевих Рад 
у вирішенні питань розміщення засуджених, створення для них необхідних комунально-побутових 
умов, зміцнення матеріально-технічної бази установ виконання покарань, працевлаштування 
засуджених після відбуття ними покарань та створення відповідних закладів для осіб, які потребують 
соціального захисту. 
Місцеві органи влади спільно з адміністрацією установ системи виконання покарань: 
1) розробляють програми залучення до праці спецконтингенту з урахуванням потреб регіону і в 

першу чергу товарів для населення та використання його для участі у виконанні регіональних програм 
громадських робіт; 

2) враховують при розробці і затвердженні місцевого бюджету реалізацію заходів щодо поліпшення 
комунально-побутового забезпечення і зміцнення матеріально-технічної бази установ; 

3) падають допомогу установам у вирішенні питань експлуатації комунального господарства. 
Вирішують питання щодо передачі об’єктів житлового сектору, дитячих садків та інших об’єктів 
соціально-культурного призначення установ у комунальну власність регіону; 

4) враховують у регіональних планах розвитку шкіл, дитячих дошкільних та позашкільних закладів 
потреби установ; 

5) через спостережні комісії надають методичну допомогу, забезпечують і контролюють в 
установах додержання законності, 

6) організують на договірних засадах з підприємствами місцевого рівня господарське та соціально-
культурне обслуговування співпрацівників, які працюють в установах, та членів їхніх сімей, що 
загинули або постраждали при виконанні службових обов’язків; 

7) сприяють створенню в установах виробництв для падання послуг місцевому населенню та 
виконання ремонтних, будівельних робіт, організації випуску будівельних матеріалів та інших 
платних побутових, комунальних, транспортних послуг; 

8) надають у встановленому порядку допомогу установам у боротьбі із стихійним лихом і 
епідеміями; 

9) проводять аналіз місцевих податків, що доводяться установам, та приймають рішення щодо 
встановлення установам пільг з податків, що надходять до місцевого бюджету. Приймають рішення 
щодо створення доходів для кредитування програм і заходів з розвитку і зміцнення матеріально-
технічної бази установ; 

10) узгоджують проекти забудови територій, закріплених за установою. Встановлюють правила 
користування водозабірними спорудами, зоною санітарної охорони водних об’єктів, якими 
користуються установи. Згідно з чинним законодавством про охорону природи, землекористування і 
використання природних ресурсів, санітарію і охорону здоров’я, безпеку у використанні трудових 
ресурсів у встановленому порядку приймають відповідні рішення з цих питань, 
Удосконалення законодавства та інших нормативних актів, що регламентують участь місцевих 

органів влади та громадських формувань у здійсненні громадського контролю за діяльністю установ 
системи виконання покарань та виховній  корекційній роботі із засудженими. 
Доповнити чинний Виправно-трудовий кодекс України і проект Кримінально-виконавчого кодексу 

України розділами “Постпенітенціарна опіка” та розширити розділ “Участь громадськості”, де 
законодавче врегулювати і конкретизувати питання участі органів влади місцевого самоврядування та 
громадськості в організації роботи з особами, які тримаються в установах системи виконання 
покарань та звільненими. 
З метою заохочення підприємств, установ, організацій, окремих громадян до роботи із засудженими 

і особами, звільненими з місць позбавлення волі, передбачити і внести зміни до чинного 
законодавства щодо їх морального і матеріального стимулювання. 
Внести зміни і доповнення до Положень про спостережну комісію, комісію у справах 

неповнолітніх. Розробити проекти положень про опікунську і громадську ради благодійного фонду 
(фондів). 
Прокуратура при виявленні порушень закону видає акти реагування. Письмові акти прокуратури 

при здійсненні нагляду за дотриманням законності в місцях позбавлення волі: 
Протест — офіційна вимога прокурора або, у визначених законом випадках, його заступника про 

перегляд, що суперечать закону, судових вироків, рішень, ухвал, постанов, а також правових актів 
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органів та посадових осіб при виконанні судових рішень у кримінальних справах, застосуванні інших 
заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 
У протесті ставиться питання про скасування, зміну акту або приведення його у відповідність із 

законом, а також припинення незаконної дії посадової особи, поновлення порушеного права. 
Протест зупиняє дію опротестованого правового акта і розглядається у встановлені законом строки. 

Про наслідки розгляду протесту повідомляється прокурор. 
Постанова   це рішення прокурора або його заступника про порушення кримінальної справи, 

дисциплінарного чи адміністративного провадження, затвердження обвинувального висновку, 
скасування незаконних і необґрунтованих постанов органів, які проводять оперативно-розшукову 
діяльність, дізнання, досудове слідство, а також рішень органів чи посадових осіб при застосуванні 
інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян і в 
інших випадках, передбачених законом. 
Постанова розглядається повноважною посадовою особою або відповідним органом у 

десятиденний строк після її надходження, якщо інше не встановлено законом. 
Вказівка — рішення прокурора або його заступника, що прийняте ним в межах своїх повноважень, 

у зв’язку із здійсненням нагляду за додержанням законів у випадках, передбачених Конституцією 
України. 
Заява — звернення прокурора чи його заступника до суду з метою представництва інтересів 

громадянина або держави у випадках, визначених законом. 
Заява складається з додержанням вимог процесуального законодавства. 
Прокурор або його заступник в межах своїх повноважень на підставах і в порядку, встановлених 

законом, вносить подання державним органам, органам місцевого самоврядування, підприємствам, 
установам та організаціям, посадовим особам про усунення порушень закону, причин та умов, що їм 
сприяють. 
Подання підлягає невідкладному розгляду, про вжиті заходи в місячний строк із дня його 

отримання має бути повідомлений прокурор. 
Подання про тимчасову заборону окремих видів діяльності або діяльності чи примусовий розпуск 

об’єднання громадян вноситься до відповідного суду. 
Подання прокурором може вноситься і в інших випадках, визначених законом 
Колегіальний орган, якому внесено подання, повідомляє про день засідання прокурору, який має 

право особисто взяти участь у його розгляді. 
Прокурор або його заступник має право вимагати від державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій, посадових осіб надання документів, матеріалів, 
статистичної та іншої інформації, а також проведення ревізій, перевірок, експертиз, виділення 
спеціалістів та дачі пояснень для з’ясування питань, що виникають при виконанні завдань, 
покладених на прокуратуру Конституцією та законами України. 
Вимога прокурора є обов’язковою для виконання у зазначений ним строк. 
Акти прокуратури повинні бути законними, обґрунтованими, вмотивованими, юридично і 

стилістично грамотними, а також мати своє найменування, чітко викладений зміст і вимоги 
прокурора, правове обґрунтування їх внесення, а за необхідності — і роз’яснення порядку 
оскарження, вказівку на посаду, класний чин та прізвище особи, яка підписала акт. 
Особливості діяльності місць позбавлення волі породжують їх повноваження і в правових актах 

прокурорського нагляду. Законодавець не обмежився формулюванням обов’язків прокуратури 
забезпечити додержання законності в місцях позбавлення волі, а конкретно визначив їх функції: 

1) систематично бувати в місцях позбавлення волі; 
2) безпосередньо знайомитись з діяльністю адміністрації місць позбавлення волі; 
3) опротестовувати у встановленому порядку накази й розпорядження, що суперечать закону; 
4) негайно звільняти з-під варти кожного, хто незаконно арештований чи перебуває під вартою в 

місцях позбавлення волі; 
5) наглядати за тим, щоб заяви і звернення ув’язнених негайно направлялись адміністрацією місць 

позбавлення волі в ті органи або тим посадовим особам, яким вони адресовані; 
6) розглядати отримані від арештованих скарги у встановлені строки і повідомляти про прийняте 

рішення заявникам; 
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7) вживати заходи щодо притягнення до кримінальної, дисциплінарної чи іншої відповідальності 
осіб, винних у порушеннях законності в місцях позбавлення волі. 
Щоб прокурор міг виконувати свої обов’язки щодо забезпечення законності в місцях позбавлення 

волі, він наділений правом; 
1) у будь-який час бувати в місцях позбавлення волі, з безперешкодним доступом до всіх 

приміщень; 
2) знайомитись з документами, на підставі яких особи перебувають у місцях позбавлення волі; 
3) проводити особисте опитування засуджених; 
4) перевіряти відповідність закону наказів і розпоряджень адміністрації місць позбавлення волі, що 

визначають умови і режим утримання арештованих; 
5) вимагати особистих пояснень представників адміністрації місць позбавлення волі з приводу 

порушень законності утримання арештованих. 
Крім того, прокурор має право давати адміністрації обов’язкові рекомендації усні або письмові 

щодо додержання встановлених законом правил утримання арештованих. 
Систематичне відвідування місць позбавлення волі і безпосереднє знайомство з діяльністю 

адміністрації — важливий обов’язок прокурора. Він служить найбільш ефективним засобом перевірки 
додержання встановленого законом порядку утримання арештованих. 
Відвідуючи місця позбавлення волі, прокурор безпосередньо знайомиться зі станом законності в 

них. Письмові чи усні повідомлення можуть доповнити, але не замінити безпосереднє ознайомлення 
прокурора з додержанням законності в місцях позбавлення волі. Прокурор, що здійснює нагляд за 
даним місцем позбавлення волі, мас право відвідувати його будь-коли упродовж доби без 
спеціального на те дозволу і оглядати будь-які приміщення, що його цікавлять. 
Правові засоби прокурорського нагляду за додержанням законності в місцях позбавлення волі 

можуть умовно бути поділені на засоби виявлення порушень закону; засоби попередження і усунення 
порушень закону. 
До правових засобів виявлення порушень закону відносяться: 1) загальна перевірка додержання 

законності в місцях позбавлення волі; 2) перевірка відповідності закону наказів і розпоряджень, які 
видаються адміністрацією місць позбавлення волі та інших актів, що визначають умови і режим 
утримання арештованих; 3) ознайомлення з діяльністю адміністрації місць позбавлення волі; 4) 
ознайомлення з документами, на підставі яких особи піддані позбавленню волі; 5) прийом і розгляд 
скарг і заяв арештованих, а також розгляд інших повідомлень про порушення законності в місцях 
позбавлення волі; 6) особисте опитування прокурором арештованих; 7) вимога особистих пояснень 
від представників адміністрації місць позбавлення волі з приводу порушень законності утримання 
арештованих. 
Перевірка дотримання законності в місцях позбавлення волі — основний засіб прокурорського 

нагляду. Перевірки поділяються на загальні (коли додержання законності в цій установі проводиться в 
повному обсязі) і цільові (коли перевіряється один або декілька питань, що входять в предмет 
прокурорського нагляду). Як правило, цільові перевірки проводяться за наявності скарг чи інших 
даних щодо порушень закону. 
Перевірку організує, як правило, прокурор, що здійснює нагляд за додержанням законності в 

місцях позбавлення волі. Разом з ним можуть брати участь і прокурори із здійснення нагляду за 
слідством і дізнанням, кримінально-судового управління та інші. 
Доцільно проводити перевірки разом із спостережною комісією при місцевих державних 

адміністраціях, а також представниками інших органів. 
Прийом і розгляд заяв і звернень арештованих — важливий засіб прокурорського нагляду. 
Прийом скарг реєструється в спеціальному журналі, де вказується дата прийому, прізвище 

ув’язненого, питання, з яким він звертається, прийняте прокурором рішення. 
Установивши будь-яке порушення закону, прокурор зобов’язаний вжити заходи до усунення 

порушень закону, до відновлення порушених прав громадян, установ, підприємств, організацій, 
використовуючи для цього надані йому законом повноваження. 
До засобів усунення порушень закону відносяться: 
1) припис адміністрації місць позбавлення волі — це вимога усунути виявлені порушення 

встановлених законом правил утримання арештованих; 
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2) винесення постанови про звільнення з-під варти осіб, незаконно арештованих чи незаконно 
утримуваних у місцях позбавлення волі; 

3) зупинення виконання і опротестування у встановленому порядку наказів і розпоряджень 
адміністрації; 

4)  притягнення осіб, винних у порушенні закону, до кримінальної відповідальності, вжиття заходів 
до притягнення порушників закону до дисциплінарної відповідальності, а також до відшкодування 
матеріальних збитків, спричинених порушенням закону; 

5)   внесення в компетентні органи подань з приводу виявлених порушень закону. 
Вимога прокурора обов’язкова для адміністрації. Специфічним є і такий засіб усунення порушень 

закону, як винесення постанови про звільнення з-під варти осіб, що незаконно утримуються в місцях 
позбавлення волі. Тому прокурор безпосередньо виносить постанову про звільнення і вручає її 
начальнику адміністрації для виконання. 
Законність утримання арештованих визначається не тільки наявністю вироку, ухвали, постанови, 

але й додержанням відповідних строків дії цих документів. Як тільки цей строк закінчується, 
ув’язненого необхідно звільняти. Наприклад, по закінченні 10 днів утримання під вартою 
затриманого, якщо йому не пред’явлено звинувачення. 
Винести постанову про звільнення з-під варти — компетенція кожного прокурора, що веде нагляд 

за місцями позбавлення волі, де виявлено незаконне утримання під вартою — дуже відповідальне 
рішення і помилки можуть мати надто серйозні наслідки, а тому необхідно ретельно перевіряти, 
наскільки обґрунтованим буде таке рішення, порадитись і в необхідних випадках доповісти керівнику 
прокуратури чи вищестоящому прокурору. 
Усі засоби прокурорського нагляду тією чи іншою мірою виконують і професійне завдання — 

попередження порушень законності. Будь-яке реагування прокурора на порушення законності 
повинно бути направлене передусім на усунення причин і умов, що сприяли їм. Систематичне їх 
узагальнення, вивчення діяльності адміністрації щодо виправлення і перевиховання засуджених і 
практики прокурорського нагляду — важливий засіб виявлення причин і умов, що сприяли 
порушенню закону в місцях позбавлення волі. Аналізуючи діяльність адміністрації установи, 
необхідно виходити із кінцевих її результатів — як виправився засуджений за час відбуття покарання 
в місцях позбавлення волі, як він підготовлений до зміни способу життя, наскільки діяльність 
установи забезпечила досягнення мети покарання, передбаченого законом. Основним засобом 
усунення причин і умов, що сприяли порушенню закону в місцях позбавлення волі, служить подання, 
яке вноситься начальнику установи, начальнику управління виправно-трудових установ чи 
начальнику управління (головного управління) внутрішніх справ відповідного регіону. Подання 
також може вноситись місцевій державній адміністрації, іншим державним чи громадським органам. 
Нерідко вони пов’язані не тільки з недоліками в діяльності адміністрації, але й із недоліками в роботі 
слідчих, прокурорських і судових органів, спостережних комісій про трудові, побутові умови осіб, що 
звільняються з місць позбавлення волі. Подання вносяться прокурором, що здійснює нагляд 
безпосередньо або через вищестоящого прокурора. 
Оскільки основним методом виявлення і попередження порушень закону є перевірка, важливо так її 

організувати, щоб при найменшій затраті часу найбільш повно перевірити діяльність виправно-
трудової установи. 
Загальну перевірку доцільно проводити в такій послідовності: проконтролювати виконання 

адміністрацією вимог прокурора за попереднім актом, зробити обхід житлових, виробничих і 
побутових приміщень з тим, щоб виявити умови утримання, забезпеченість ув’язнених житлом, 
одягом, харчуванням, медичним обслуговуванням, потім перевірити штрафний ізолятор, приміщення 
камерного типу, а в тюрмі та слідчому ізоляторі — карцер і, ознайомившись з постановами, на 
підставі яких ув’язнені в них утримуються, перевірити законність поміщення в ізолятор, карцер, 
приміщення камерного типу. 
Необхідно враховувати, що такі заходи впливу, як, наприклад, переведення в приміщення 

камерного типу, застосовується, як правило, у випадках, коли інші заходи впливу не дали належних 
результатів. Тому одночасно слід перевіряти, які заходи впливу раніше застосовувались. Законність 
надання побачень, вручення посилок і передач ув’язненим встановлюється шляхом ознайомлення з 
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картками обліку побачень і передач та співставлення їх з особовими справами арештованих. Потім 
визначається відповідність закону наказів і розпоряджень адміністрації. 
При загальній перевірці слід також ознайомитись з книгою інспекторських перевірок місць 

позбавлення волі, що проводяться Міністерством внутрішніх справ, з матеріалами спостережної 
комісії, іншими документами громадських формувань. Ознайомлення з ними дасть можливість 
установити, які порушення законів були раніше виявлені, причини, що їм сприяли, яких заходів вжито 
до їх усунення. Після цього проводиться особистий прийом, вивчення особових справ, де можна 
вияснити законність утримання ув’язнених і підслідних арештованих, визначення виду режиму, 
застосування заохочень і стягнень, залишення засудженого в слідчому ізоляторі чи в тюрмі для 
використання по господарському обслуговуванню. 
Практика прокурорського нагляду підтвердила доцільність такої послідовності. Однак це не 

означає, що при всіх перевірках такої послідовності слід дотримуватись. Залежно від конкретних 
обставин перевірка може, наприклад, початись з перегляду особових справ ув’язнених. Важливо 
лише, щоб при перевірці нічого не було упущено із перерахованого вище. 
У таких перевірках інколи беруть участь прокурори, що ведуть нагляд за слідством і беруть участь 

у розгляді кримінальних справ у судах, які перевіряють всі вироки з боку законності попереднього і 
судового слідства. Щодо звільнення осіб з місць позбавлення волі, то такі списки подаються 
прокурору адміністрацією за місяць наперед. Вивчаючи особові справи, прокурор перевіряє 
законність і обґрунтованість їх звільнення згідно з ухвалою і постановою вищих судових інстанцій, а 
також держави про помилування і амністію. Звертається увага на своєчасність проведення 
ув’язненими розрахунків, видачі грошей і цінностей, особистих, а також інших документів, 
передбачених виправно-трудовим законодавством. Забезпечення звільнених проїзними документами, 
одягом, взуттям, продуктами харчування чи грошима на час поїздки додому. 
Принципове значення для виправлення і перевиховання засуджених мас встановлене законом 

положення про те, що ув’язнений відбуває весь термін покарання в одному місці, про їх 
працевлаштування і працезабезпечення. Важливе значення має також встановлення контролю за 
умовно-достроково звільненими з місць позбавлення волі. Ці дані використовуються для подальшої 
практики умовно-дострокового звільнення. Вище вже зазначалось, що прокурор при перевірках 
повинен звертати увагу на своєчасне і правильне вирішення скарг і заяв ув’язнених. Можна лише 
доповнити, що такі перевірки проводяться шляхом ознайомлення з реєстраційними журналами, 
листуванням щодо їхніх звернень, а також під час бесід перевіряючого із заявниками. 
Безпосереднім об’єктом прокурорського нагляду є додержання порядку і умов відбуття покарання у 

вигляді виправних робіт, встановлених виправно-трудовим законодавством і виданих відповідно до 
інших нормативних актів. Основний метод нагляду — регулярно проводити перевірки додержання 
законності в діяльності інспекцій виправних робіт при виконанні вироків судів щодо застосування 
виправних робіт без позбавлення волі. При перевірці слід з’ясувати такі питання: 

1) чи своєчасно беруться на облік засуджені і звертаються до виконання вироки; 
2) чи своєчасно реєструються в інспекції вироки відносно осіб, засуджених до виправних робіт; 
3) чи своєчасно інспекція отримує повідомлення про виконання вироків від установ, підприємств і 

організацій, де відбувають покарання засуджені; 
4) чи своєчасно і правильно інспекція направляє для відбуття покарання засуджених до виправних 

робіт, чи має інспекція угоди з підприємствами про використання цієї категорії засуджених як 
організована їхня праця; 

5) як інспекція контролює фактичне виконання вироків, поведінку засуджених і їхнє 
перевиховання. 
Крім того, перевіряється, наскільки своєчасно і правильно застосовує інспекція передбачені 

законом заходи до засуджених, котрі ухиляються від праці, наскільки своєчасно вносяться подання до 
суду про заміну відбуття покарання за місцем роботи, що призначається інспекцією, а також заміну 
виправних робіт позбавленням волі; які заходи вживаються інспекцією до розшуку осіб, що 
ухиляються від відбуття покарання; чи своєчасно і обґрунтовано знімаються з обліку особи, засуджені 
до виправних робіт. 
При перевірці необхідно звертати увагу, наскільки своєчасно і обґрунтовано інспекція входить в 

суд з поданнями про заміну виправних робіт штрафом і іншими, передбаченими законом мірами 
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покарання відносно осіб, визнаних непрацездатними; про умовно-дострокове звільнення від відбуття 
покарання, зокрема чи вносяться такі подання за погодженням із спостережною комісією. 
Про результати перевірки прокурор складає акт, в якому зазначаються конкретні порушення 

закону, виявлені при перевірці, а також рекомендації щодо їх усунення. При подальшій перевірці 
інспекції в першу чергу слід перевірити виконання попередніх вимог. 
У суді також слід ознайомитись з даними про засуджених до виправних робіт і про строки 

направлення вироків в інспекцію, а також із внесеними інспекцією поданнями. 
Вказаний нагляд здійснюють прокурори всіх рівнів. Ще за часів існування Генеральної 

прокуратури колишнього Союзу РСР упродовж 1981 — 1983 років у більшості областей були 
створені спеціальні прокуратури з нагляду за додержанням законів у місцях позбавлення волі. 
Залежно від кількості виправно-трудових установ в області їх штат становить від 4 до 8 оперативних 
працівників. Потім, після набуття Україною державного суверенітету, цей процес пішов далі. 
Збільшувались штати цих прокуратур, в окремих областях їх створено по декілька. Створені 
відповідні відділи обласних прокуратур з нагляду за додержанням законності в місцях позбавленця 
волі, а також за виконанням вироків, не пов’язаних з позбавленням волі, і виконанням інших судових 
рішень щодо примусових заходів впливу. 
У Генеральній прокуратурі України створено управління нагляду за додержанням кримінально-

виконавчого законодавства. У його складі є відділ нагляду за додержанням законів у місцях 
попереднього ув’язнення та позбавлення волі та відділ нагляду за додержанням законів при виконанні 
покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. 
Вказані вище структури, а також районні прокуратури, де немає спеціальних прокуратур, 

здійснюють нагляд за дотриманням законності в місцях позбавлення волі, у тому числі і за 
додержанням законності при розслідуванні справ про злочини, вчинені в цих установах. Якщо у 
відділі нагляду за місцями позбавлення волі є декілька прокурорів, то обов’язки між ними 
розподіляються, як правило, так, щоб кожен прокурор відділу відповідав за стан законності в місцях 
позбавлення волі і правильну організацію нагляду з боку нижчестоящих прокуратур певної зони, 
групи. Начальник і прокурори відділу зобов’язані систематично доповідати прокурору області, а 
начальники управління і його заступники — Генеральному прокурору України про виявлені факти 
порушень законів у місцях позбавлення волі, вживати заходів до їх усунення. 
Керівництво нижчестоящими прокуратурами з нагляду за місцями позбавлення волі проводиться 

шляхом виїздів на місця для перевірки роботи і надання практичної допомоги, стажування, обміну 
досвідом роботи, письмових вказівок з оперативних питань, методичних вказівок, заслуховувань 
звітів на оперативних нарадах, а також на засіданнях колегій, проведення семінарів, науково-
практичних конференцій та інших заходів щодо підвищення кваліфікації прокурорів. Важливе 
значення має взаємодія відділів. 
Серед інших органів важливе місце займають спостережні комісії, які надають допомогу 

адміністрації виправно-трудових установ у виправленні і перевихованні засуджених, сприяють 
трудовому і побутовому влаштуванню засуджених (після їх звільнення), ведуть контроль за 
діяльністю установ. Вони мають право перевіряти діяльність адміністрації виправно-трудових 
установ, вимагати надання документів і довідок, необхідних для роботи комісії, проводити прийом 
засуджених, знайомитись з їх особовими справами, приймати від них і розглядати скарги і заяви, 
заслуховувати на своїх засіданнях звіти адміністрації, порушувати клопотання про помилування. Без 
згоди спостережної комісії адміністрація, зокрема,  може подати засудженого до умовно-дострокового 
звільнення. 
Таким чином, у завданнях, які стоять перед комісіями і прокурорами, що здійснюють нагляд за 

законністю в місцях позбавлення волі, багато спільного. Зв’язок прокурорів з комісіями, 
використання їх матеріалів з метою виявлення і усунення порушень закону правовими засобами 
прокурорського нагляду допомагають прокурорам у виконанні їх обов’язків щодо забезпечення 
законності в місцях позбавлення волі. 
Прокурори беруть участь у засіданні спостережної комісії. Така форма зв’язку корисна, по-перше, 

тому, що, беручи участь в обговоренні тих чи інших питань, які входять до компетенції комісії, 
прокурори отримують цінні дані про стан законності в місцях позбавлення волі, по-друге, дозволяють 
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своєчасно надавати комісії консультативну допомогу з правових питань і цим попереджати прийняття 
комісією незаконного рішення. 
Оскільки у прокурорів зосереджені всі матеріали про стан законності в місцях позбавлення волі, 

вони можуть допомогти комісіям правильно організувати і спланувати їх роботу, порадити комісіям, 
які перевірки доцільно провести і в яких перевірках прокуратури бажана участь членів комісій, які 
питання бажано було б обговорити на засіданнях комісії. 
Прокурори також сприяють підвищенню рівня знань членів комісії, засвоєнню ними законодавчих і 

нормативних актів, які регламентують діяльність виправно-трудових установ шляхом участі в 
навчально-методичних семінарах, що організовуються місцевими державними адміністраціями, 
виступами. 

Загальний нагляд 

Згідно ст. 6 Закону нагляд за додержанням законів усіма органами, підприємствами, установами, 
організаціями, посадовими особами та громадянами (загальний нагляд) покладений на прокуратуру 
України. 
Загальний нагляд являє собою велику за об’ємом і важливу за значенням частину діяльності 

прокуратури по здійсненню вищого нагляду за додержанням і правильним застосуванням законів 
органами державної влади, управління, контролю, власниками підприємств, організацій, установ або 
уповноваженими ними органами, військовими формуваннями, громадськими організаціями та 
посадовими особами. 
Призначення загального нагляду в реалізації прокуратурою функції вищого нагляду за точним 

виконанням законів і соціальні об’єкти загального нагляду визначені в ст. 4 Закону України “Про 
прокуратуру”, зокрема захист від неправомірних посягань на суспільний і державний лад, політичну і 
економічну системи держави, права і свободи людини і громадянина, а також захист незалежності 
країни, прав національних груп і територіальних утворень, основ демократичного ладу державної 
влади, правового статусу місцевих Рад, органів територіального громадського самоврядування 
Згідно ст. 19 Закону, предметом загального нагляду є: 
1) відповідність актів, які видаються всіма органами, підприємствами, установами, організаціями та 

посадовими особами вимогам Конституції України та чинним законам; 
2) додержання законів про недоторканність особи, соціально-економічні, політичні, особисті права 

і свободи громадян, захист їх честі і гідності, якщо законом не передбачений інший порядок захисту 
цих прав; 

3) додержання законів, що стосуються економічних, міжнаціональних відносин, охорони 
навколишнього середовища, митниці та зовнішньоекономічної діяльності. 
Перевірка виконання законів проводиться за заявами та іншими повідомленнями про порушення 

законності, що вимагають прокурорського реагування, а за наявності приводів - також з власної 
ініціативи прокурора. Прокуратура не підміняє органи відомчого управління та контролю і не 
втручається у господарську діяльність, якщо така діяльність не суперечить чинному законодавству. 
При здійсненні загального нагляду прокурор має право: 
1) безперешкодно за посвідченням, що підтверджує займану посаду, входити у приміщення 

державних органів, органів місцевого та регіонального самоврядування, об’єднань громадян, 
підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, підпорядкованості чи 
приналежності, до військових частин, установ без особливих перепусток, де такі запроваджено; мати 
доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки, в тому числі за письмовою 
вимогою, і таких, що містять комерційну чи банківську таємницю або конфіденційну інформацію 
Письмово вимагати подання в прокуратуру для перевірки зазначених документів та матеріалів, видачі 
необхідних довідок, в тому числі щодо операцій і рахунків юридичних осіб та інших організацій, для 
вирішення питань, пов’язаних з перевіркою; 

2) вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи, 
одержувати інформацію про стан законності і заходи щодо її забезпечення; 

3) вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій діяльності 
підпорядкованих і підконтрольних підприємств, установ, організацій та інших структур незалежно від 
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форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок, відомчих і позавідомчих 
експертиз; 

4) викликати посадових осіб і громадян, вимагати від них усних або письмових пояснень щодо 
порушень закону. 
При виявленні порушень закону прокурор або його заступник у межах своєї компетенції мають 

право: 
1) опротестувати акти Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Уряду Республіки 

Крим, міністерств, державних комітетів і відомств, виконавчих і розпорядчих органів місцевих Рад 
народних депутатів, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також рішення і дії 
посадових осіб; 

2) вносити подання або протест на рішення місцевих Рад народних депутатів залежно від характеру 
порушень; 

3) порушувати у встановленому законом порядку кримінальну справу, дисциплінарне провадження 
або провадження про адміністративне правопорушення, передавати матеріали на розгляд громадських 
організацій; 

4) давати приписи про усунення очевидних порушень закону; 
5) вносити подання до державних органів, громадських організацій і посадовим особам про 

усунення порушень закону та умов, що їм сприяли; 
6) звертатись до суду або господарського суду з заявами про захист прав і законних інтересів 

громадян, держави, а також підприємств та інших юридичних осіб 
Актами прокурорського реагування на порушення законності є: 
1) протест; 
2) припис; 
3) постанова; 
4) подання. 
Протест на акт, що суперечить закону, приноситься прокурором, його заступником до органу, який 

його видав, або до вищестоящого органу. У такому ж порядку приноситься протест на незаконні 
рішення чи дії посадової особи. У протесті прокурор ставить питання про скасування акта або 
приведення його у відповідність з законом, а також припинення незаконної дії посадової особи, 
поновлення порушеного права. Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає 
обов’язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у десятиденний строк після його 
надходження. Про наслідки розгляду протесту в цей же строк повідомляється прокурору. У разі 
відхилення протесту або ухилення від його розгляду прокурор може звернутися з заявою до суду про 
визнання акта незаконним. Заяву до суду може бути подано протягом п’ятнадцяти днів з моменту 
одержання повідомлення про відхилення протесту або закінчення передбаченого законом строку для 
його розгляду. Подача такої заяви зупиняє дію правового акта. 
Письмовий припис про усунення порушень закону вноситься прокурором, його заступником органу 

чи посадовій особі, які допустили порушення, або вищестоящому у порядку підпорядкованості органу 
чи посадовій особі, які правомочні усунути порушення. Письмовий припис вноситься у випадках, 
коли порушення закону має очевидний характер і може завдати істотної шкоди інтересам держави, 
підприємства, установи, організації, а також громадянам, якщо не буде негайно усунуто. Припис 
підлягає негайному виконанню, про що повідомляється прокурору. Орган чи посадова особа можуть 
оскаржити припис вищестоящому прокурору, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом десяти 
днів. Рішення вищестоящого прокурора є остаточним. 
Подання з вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень і умов, що їм сприяють, 

вноситься прокурором, його заступником у державний орган, громадську організацію або посадовій 
особі, які наділені повноваженням усунути порушення закону, і підлягає невідкладному розгляду. Не 
пізніш як у місячний строк має бути вжито відповідних заходів до усунення порушень закону, причин 
та умов, що їм сприяють, і про наслідки повідомлено прокурору. Колегіальний орган, якому внесено 
подання, повідомляє про день засідання прокурору, який вправі особисто взяти участь у його розгляді 
У разі порушення закону посадовою особою або громадянином прокурор, його заступник, залежно 

від характеру порушення закону, виносить мотивовану постанову про дисциплінарне провадження, 
провадження про адміністративне правопорушення або про порушення кримінальної справи щодо 
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цих осіб. Постанова про порушення дисциплінарного провадження або провадження про 
адміністративне правопорушення підлягає розгляду повноважною посадовою особою або відповідним 
органом у десятиденний строк після її надходження, якщо інше не встановлено законом. 
У протесті, поданні, приписі або постанові прокурора обов’язково зазначається, ким і яке 

положення закону порушено, в чому полягає порушення та що і в який строк посадова особа або 
орган мають вжити до його усунення. 
Генеральний прокурор України відповідно до міждержавних угод про надання правової допомоги 

вирішує питання про порушення і розслідування кримінальних справ, проведення дізнання, видачу 
злочинців або осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, направлення повідомлень про наслідки 
кримінального переслідування, а також інші передбачені такими угодами питання. 

Законодавство до теми: 

1. Конституція України 
2. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 року № 1789-ХП 
3. Закон України “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями 

органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” від 1 грудня 1994 року 
4. “Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів Службою безпеки та органами 

охорони державного і митного кордонів України”. Наказ Генерального прокурора України № 10 від 
04.04.92 

5. “Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів на транспорті”. Наказ 
Генерального прокурора України від 04.04.92 №8 

6. “Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів Службою безпеки, органами 
охорони державного і митного кордонів України”. Наказ Генерального прокурора України від 5 
квітня 2000 року № 4 

7. “Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки 
України, які проводять оперативно-розшукову діяльність”. Наказ Генерального прокурора України від 
17 вересня 1999 року № 2 

8. “Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що ведуть боротьбу 
із злочинністю”. Наказ Генерального прокурора України від 04.04,92 № 4 

9. “Про організацію роботи органів прокуратури України в галузі міжнародного співробітництва і 
правової допомоги”. Наказ Генерального прокурора України від 26 листопада 1998 року № 11 

10. “Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному судочинстві”. Наказ Генерального 
прокурора України від 04.04.96 № 5 

11. “Про стан прокурорського нагляду за додержанням вимог закону при розслідуванні 
кримінальних справ і розгляді повідомлень про злочини, що надійшли від іноземних компетентних 
установ”. Наказ Генерального прокурора України від 12 серпня 1999 року № 32 

12. “Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових 
рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, 
пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян”. Наказ Генерального прокурора України від 5 
квітня 2000 року № З 

13. “Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України”. Наказ Генерального 
прокурора України від 5 жовтня 1998 року № 5 

14. “Про діяльність прокурорів по представництву інтересів громадян і держави у судах”. Наказ 
Генерального прокурора України від 28 жовтня 1998 року № 8 

15. “Про організацію діяльності прокурорів у цивільному та арбітражному судочинстві”. Наказ 
Генерального прокурора України від 15.07.96 № 7 

16. “Про організацію роботи органів прокуратури по здійсненню загального нагляду”. Наказ 
Генерального прокурора України від 25.03.96 №2 

17. “Про організацію підтримання державного обвинувачення в суді, підвищення якості та 
ефективності участі прокурорів у кримінальному судочинстві”. Наказ Генерального прокурора 
України від 30 жовтня 1998 року № 10 



97 

18. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів спеціальними підрозділами по 
боротьбі з організованою злочинністю, Наказ Генерального прокурора України від 7 жовтня 1999 
року № З 

19. Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять 
оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство. Наказ Генерального прокурора 
України від 4 жовтня 1998 року № 4. 

Тема 12. Органи внутрішніх справ. 
Згідно ст.1 Закону України “Про міліцію”, міліція в Україні - державний озброєний орган 

виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне 
середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань. 
Міліція є єдиною системою органів, яка входить до структури Міністерства внутрішніх справ 

України, виконує адміністративну, профілактичну, оперативно-розшукову, кримінально-
процесуальну, виконавчу та охоронну (на договірних засадах) функції. 
Вона складається з підрозділів: 
1) кримінальної міліції; 
2) міліції громадської безпеки; транспортної міліції; 
3) державної автомобільної інспекції; 
4) міліції охорони; 
5) спеціальної міліції.  
Основними завданнями міліції є: 
1) забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод, законних інтересів; 
2) запобігання правопорушенням та їх припинення; 
3) охорона і забезпечення громадського порядку; 
4) виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили; 
5) забезпечення безпеки дорожнього руху; захист власності від злочинних посягань; 
6) виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень; 
7) участь у поданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у межах своєї 

компетенції державним органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на 
них законом обов’язків. 
Діяльність міліції будується на принципах: 
1) законності; 
2) гуманізму; 
3) поваги до особи; 
4) соціальної справедливості; 
5) взаємодії з трудовими колективами, громадськими організаціями й населенням. Діяльність 

міліції є гласною. Вона інформує органи влади і управління, трудові колективи, громадські 
організації, населення і засоби масової інформації про свою діяльність, стан громадського порядку та 
заходи щодо його зміцнення. За погодженням з міліцією засоби масової інформації можуть 
акредитувати своїх журналістів при її органах. Не підлягають розголошенню відомості, що становлять 
державну або службову таємницю. 
У підрозділах міліції не допускається діяльність політичних партій, рухів та інших громадських 

об’єднань, що мають політичну мету. При виконанні службових обов’язків працівники міліції 
незалежні від впливу будь-яких політичних, громадських об’єднань. 
Міліція виконує свої завдання неупереджено, у точній відповідності з законом. Ніякі виняткові 

обставини або вказівки службових осіб не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій або 
бездіяльності міліції. Для забезпечення громадського порядку працівники міліції зобов’язані вживати 
заходів незалежно від свого підпорядкування. 
Міліція поважає гідність особи і виявляє до неї гуманне ставлення, захищає права людини 

незалежно від її соціального походження, майнового та іншого стану, расової та національної 
належності, громадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, політичних та інших 
переконань. 
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При звертанні до громадянина працівник міліції зобов’язаний назвати своє прізвище, звання та 
пред’явити на його вимогу службове посвідчення. У взаємовідносинах з громадянами працівник 
міліції повинен виявляти високу культуру і такт. Міліція не розголошує відомостей, що стосуються 
особистого життя людини, принижують її честь і гідність, якщо виконання обов’язків не вимагає 
іншого. Міліція тимчасово, в межах чинного законодавства, обмежує права і свободи громадян, якщо 
без цього не можуть бути виконані покладені на неї обов’язки, й зобов’язана дати їм пояснення з 
цього приводу. Міліція забезпечує право на юридичний захист та інші права затриманих і взятих під 
варту осіб, не пізніш як через 24 години повідомляє про їх місцеперебування близьким родичам, 
адміністрації за місцем роботи чи навчання і в разі необхідності вживає заходів до негайного подання 
їм медичної та іншої допомоги. Державні органи, громадські об’єднання, службові особи, трудові 
колективи, громадяни зобов’язані сприяти міліції в охороні громадського порядку і боротьбі із 
злочинністю. 
Міліція має право для виконання покладених на неї завдань залучати громадян за їх згодою до 

співробітництва у порядку, встановленому законами, що регулюють профілактичну та оперативно-
розшукову діяльність. Примусове залучення громадян до співробітництва з міліцією забороняється. 
Міліція має право застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю у 

випадках і в порядку, передбачених Законом України “Про міліцію”. Застосуванню сили, спеціальних 
засобів і вогнепальної зброї повинно передувати попередження про намір їх використання, якщо 
дозволяють обставини. 
Без попередження фізична сила, спеціальні засоби і зброя можуть застосовуватися, якщо виникла 

безпосередня загроза життю або здоров’ю громадян чи працівників міліції. 
Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до 

жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та 
малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей, 
працівників міліції, або збройного нападу чи збройного опору. 
У разі неможливості уникнути застосування сили вона не повинна перевищувати міри, необхідної 

для виконання покладених на міліцію обов’язків і має зводитись до мінімуму можливості завдання 
шкоди здоров’ю правопорушників та інших громадян. При завданні шкоди міліція забезпечує 
подання необхідної допомоги потерпілим в найкоротший строк. Про застосування фізичної сили, 
спеціальних засобів примусу працівник міліції рапортом доводить до відома безпосереднього 
начальника. Про поранення або смерть, що сталися внаслідок застосування фізичного впливу і 
спеціальних засобів, а також про всі випадки застосування зброї працівник міліції зобов’язаний 
негайно і письмово повідомити своєму начальникові для сповіщення прокуророві. Перевищення 
повноважень по застосуванню сили, в тому числі спеціальних засобів і зброї, тягне за собою 
відповідальність, встановлену законом 
Працівники міліції мають право застосовувати заходи фізичного впливу, в тому числі прийоми 

рукопашного бою, для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам міліції, 
якщо інші способи не забезпечили виконання покладених на неї обов’язків. 
Працівники міліції мають право застосовувати наручники, гумові кийки, засоби зв’язування, 

сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і 
примусової зупинки транспорту, водомети, бронемашини та інші спеціальні і транспортні засоби, а 
також використовувати службових собак у таких випадках: 

1) для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або 
здоров’ю; 

2) для припинення масових безпорядків і групових порушень громадського порядку; 
3) для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, незалежно від їх 

належності або їх звільнення у разі захоплення; 
4) для затримання і доставки в міліцію або інше службове приміщення осіб, які вчинили 

правопорушення, а також для конвоювання і тримання осіб, затриманих і підданих арешту, взятих під 
варту, якщо зазначені вище особи чинять опір працівникам міліції або якщо є підстави вважати, що 

вони можуть вчинити втечу чи завдати шкоди оточуючим або собі; 
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5) для припинення масового захоплення землі та інших дій, що можуть призвести до зіткнення груп 
населення, а також діянь, які паралізують роботу транспорту, життєдіяльності населених пунктів, 
посягають на громадський спокій, життя і здоров’я людей; 

6) для припинення опору працівникові міліції та іншим особам, які виконують службові або 
громадські обов’язки по охороні громадського порядку і боротьбі із злочинністю; 

7) для звільнення заложників. 
Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з 

урахуванням обстановки, що склалася, характеру правопорушення і особи правопорушника. 
Працівники міліції як крайній захід мають право застосовувати вогнепальну зброю у таких 

випадках: 
1) для захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю і здоров’ю, а також звільнення 

заложників; 
2) для відбиття нападу на працівника міліції або членів його сім’ї, якщо їх життю або здоров’ю 

загрожує небезпека; 
3) для відбиття нападу на охоронювані об’єкти, конвої, жилі приміщення громадян, приміщення 

державних і громадських підприємств, установ і організацій, а також звільнення їх у разі захоплення; 
4) для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка намагається втекти; 
5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також 

озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю і 
здоров’ю працівника міліції; 

6) для зупинки транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює 
загрозу життю чи здоров’ю громадян або працівника міліції. 
Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при значному скупченні людей, 

якщо від цього можуть постраждати сторонні особи. 
Працівники міліції мають право використовувати зброю для подання сигналу тривоги або виклику 

допомоги, для знешкодження тварини, яка загрожує життю і здоров’ю громадян або працівника 
міліції. 
Працівник міліції має право оголити вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що 

в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. Спроби особи, яка 
затримується працівником міліції з оголеною вогнепальною зброєю, наблизитися до нього, 
скоротивши при цьому визначену ним відстань, чи доторкнутися до його зброї дають працівникові 
міліції право застосовувати вогнепальну зброю згідно з Законом. 
Працівник міліції має право оголити вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що 

в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. При затриманні злочинців 
чи правопорушників або осіб, яких працівник міліції запідозрив у скоєні злочинів чи правопорушень, 
а також при перевірці документів у підозрілих осіб, працівник міліції може привести у готовність 
вогнепальну зброю, що є попередженням про можливість її застосування. Спроба особи, яка 
затримується працівником міліції із вогнепальною зброєю в руках, наблизитись до нього, скоротивши 
при цьому визначену ним відстань, чи доторкнутись до зброї дають працівникові міліції право 
застосувати вогнепальну зброю. 
Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України (далі - внутрішні війська) входять до 

системи Міністерства внутрішніх справ України і призначені для охорони та оборони важливих 
державних об’єктів, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, охорони виправно-
трудових і лікувально-трудових установ, а також для участі в охороні громадського порядку та 
боротьбі із злочинністю. 
Основними завданнями внутрішніх військ є: 
1) охорона та оборона важливих державних об’єктів, виправно-трудових і лікувально-трудових 

установ, об’єктів матеріально-технічного та військового забезпечення Міністерства внутрішніх справ 
України; 

2) супроводження спеціальних вантажів; 
3) здійснення пропускного режиму на об’єктах, що охороняються; 
4) конвоювання заарештованих і засуджених; 
5) охорона підсудних під час судового процесу; 
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6) переслідування і затримання заарештованих і засуджених осіб, які втекли з-під варти; 
7) виконання доручень адміністрації виправно-трудових установ і лікувально-трудових 

профілакторіїв щодо забезпечення внутрішнього порядку; 
8) участь в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю; 
9) участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах, що охороняються 
Діяльність внутрішніх військ будується на принципах законності та гуманізму, поваги до особи, її 

прав і свобод. 
Внутрішні війська будуються на засадах централізованого керівництва, єдиноначальності. 

поєднання при їх комплектуванні принципів добровільності та загального військового обов’язку. 
Внутрішні війська підпорядковуються Міністру внутрішніх справ України. Безпосереднє 

управління внутрішніми військами здійснює командуючий цими військами. 
Внутрішні війська складаються із з’єднань, військових частин і підрозділів по охороні важливих 

державних об’єктів, зокрема атомних електростанцій і виправно-трудових установ, по 
супроводженню спеціальних вантажів і конвоюванню заарештованих і засуджених із військових 
частин спеціального призначення та спеціальних моторизованих військових частин міліції, 
підрозділів зв’язку, військових установ, навчальних закладів та учбових частин. 
Особовий склад внутрішніх військ складається із військовослужбовців та осіб, які не атестовані і 

працюють за трудовим договором. Внутрішні війська надалі до повного переходу до комплектування 
на контрактній основі комплектуються як за контрактом, так і в порядку призову. 
Внутрішні війська при виконанні покладених на них завдань зобов’язані: 
1) готувати сили і засоби для охорони та оборони важливих державних об’єктів, спеціальних 

вантажів при транспортуванні; 
2) забезпечувати ізоляцію осіб, затриманих за підозрою у вчиненні злочину, засуджених; 
3) бути у постійній готовності до подання наявними силами і засобами допомоги адміністрації 

виправно-трудових установ у ліквідації фактів групової непокори і масових безпорядків; 
4) виділяти сили і засоби для ведення разом із органами внутрішніх справ розшуку осіб, які втекли 

з-під охорони або нагляду; 
5) виконувати рішення судів, які обслуговуються внутрішніми військами, про взяття під варту осіб, 

охорону їх у залі суду або звільнення з-під варти; подавати допомогу адміністрації об’єктів, що 
охороняються, у ліквідації наслідків аварії і стихійного лиха; 

6) брати участь в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, забезпеченні 
громадської безпеки під час проведення масових заходів, припиненні масових безпорядків у 
населених пунктах; 

7) брати участь у воєнний час у територіальній обороні в районах розміщення об’єктів, що 
охороняються. 
Внутрішні війська, виконуючи покладені на них завдання, взаємодіють з органами внутрішніх 

справ. 
Військовослужбовцям внутрішніх військ для виконання покладених на них обов’язків надається 

право: 
1) вимагати від громадян і посадових осіб додержання порядку, який гарантує безпеку,  виконання 

обов’язків військовими нарядами; 
2) у разі залучення до виконання завдань з охорони громадського порядку та боротьби із 

злочинністю затримувати і доставляти в органи внутрішніх справ громадян, підозрюваних у вчиненні 
злочинів, і тих, які вчинили адміністративні правопорушення, та мати інші права, передбачені 
Законом України “Про міліцію” для працівників міліції при виконанні цих завдань; 

3) затримувати і передавати адміністрації об’єкта, що охороняється, осіб, які порушили 
встановлений пропускний режим; 

4) вести переслідування, проводити затримання, оформляти первинні документи, передавати 
органам внутрішніх справ або безпеки злочинців і осіб, які вчинили напад на об’єкт, що охороняється, 
особовий склад варти, військовий наряд або які намагалися пересікти лінію охорони об’єкта чи 
доставити на нього заборонені речі; 

5) проводити оточення (блокування) районів місцевості, окремих будівель і об’єктів під час 
розшуку та затримання осіб, які втекли з-під варти; 
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6) провадити огляд вантажів, а при наявності відомостей про вчинення правопорушення - і огляд 
осіб на контрольно-пропускних пунктах об’єктів, що охороняються, особистий огляд і опитування 
затриманих, перевірку документів у громадян під час оточення (блокування); 

7) заходити на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян, приміщення підприємств, 
установ і організацій та провадити їх огляд під час безпосереднього переслідування та затримання 
злочинців, осіб, які втекли з-під варти або вчинили напад на об’єкт, що охороняється, особовий склад 
варти, військовий наряд, з наступним повідомленням про це прокурора протягом доби; 

8)використовувати і застосовувати зброю та спеціальні засоби на підставах і в порядку, 
передбачених Законом України “Про міліцію”, військовими статутами Збройних Сил України та 
іншими актами законодавства України; 

9) використовувати транспортні засоби, що належать підприємствам, установам і організаціям, 
громадянам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських, інших представництв 
іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального призначення), під час 
безпосереднього переслідування та затримання осіб. 
Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених пунктах і на об’єктах 

незалежно від форм власності здійснюється відповідно Закону України “Про пожежний нагляд”, 
чинного законодавства державною пожежною охороною в порядку, встановлюваному Кабінетом 
Міністрів України. 
Органи державного пожежного нагляду не залежать від будь-яких господарських органів, 

об’єднань громадян, політичних формувань, органів державної виконавчої влади, органів місцевого та 
регіонального самоврядування. 
Контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час проектування, технічного 

переоснащення, будівництва, реконструкції та експлуатації об’єктів іноземних фірм та спільних 
підприємств регулюється чинним законодавством або умовами, передбаченими договорами сторін, 
якщо вони не суперечать чинному законодавству. 
На об’єктах приватної власності органи державного пожежного нагляду контролюють лише умови 

безпеки людей на випадок пожежі, а також вирішення питань пожежної безпеки, що стосуються прав 
та інтересів інших юридичних осіб і громадян. 
Органи державного пожежного нагляду відповідно до покладених на них завдань: 
1) розробляють з участю заінтересованих міністерств та інших центральних органів державної 

виконавчої влади і затверджують загальнодержавні правила пожежної безпеки, які є обов’язковими 
для всіх підприємств, установ, організацій та громадян; 

2) погоджують проекти державних і галузевих стандартів, норм, правил, технічних умов та інших 
нормативно-технічних документів, що стосуються забезпечення пожежної безпеки, а також проектні 
рішення, на які не встановлено норми і правила; 

3) встановлюють порядок опрацювання і затвердження положень, інструкцій та інших нормативних 
актів з питань пожежної безпеки, що діють на підприємстві, в установі та організації, розробляють 
типові документи з цих питань; 

4) здійснюють контроль за додержанням вимог актів законодавства з питань пожежної безпеки 
керівниками центральних органів державної виконавчої влади, структурних підрозділів Ради 
Міністрів Республіки Крим, місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого та 
регіонального самоврядування, керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ та 
організацій, а також громадянами; 

5) проводять згідно з чинним законодавством перевірки і дізнання за повідомленнями та заявами 
про злочини, пов’язані з пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки. 
Посадові особи органів державного пожежного нагляду є державними інспекторами з пожежного 

нагляду. Державні інспектори з пожежного нагляду мають право: 
1) проводити в будь-який час у присутності власника чи його представника пожежно-технічні 

обстеження і перевірки підприємств, установ, організацій, будівель, споруд, новобудов та інших 
підконтрольних об’єктів незалежно від форм власності, одержувати від власника необхідні пояснення, 
матеріали та інформацію; 

2) давати (надсилати) керівникам центральних органів державної виконавчої влади, структурних 
підрозділів Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих органів державної виконавчої влади, органів 
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місцевого та регіонального самоврядування, керівникам та іншим посадовим особам підприємств, 
установ та організацій, а також громадянам обов’язкові для виконання розпорядження (приписи) про 
усунення порушень і недоліків з питань пожежної безпеки. У разі порушення правил пожежної 
безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей, а 
також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з 
відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності припиняти чи  забороняти 
роботу підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатацію будівель, 
споруд, окремих приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі, проведення 
пожежонебезпечних робіт, випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та засобів 
протипожежного захисту, дію виданих дозволів на право проведення робіт; 

3) здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, 
нормами і правилами, під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення чи 
технічного переоснащення, капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших об’єктів. У 
разі виявлення порушень забороняти до їх усунення випуск і застосування проектів, зупиняти 
проведення будівельно-монтажних робіт та вносити пропозиції про припинення фінансування цих 
робіт; 

4) притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб, інших працівників підприємств, 
установ, організацій та громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної 
безпеки, невиконанні приписів, постанов органів державного пожежного нагляду, використанні 
пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням; 

5) застосовувати штрафні санкції до підприємств, установ та організацій за порушення 
встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) 
посадових осіб органів державного пожежного нагляду. 
Посадові особи органів державного пожежного нагляду несуть відповідальність за неналежне 

виконання покладених на них обов’язків. За шкоду, завдану юридичним та фізичним особам, 
громадянам внаслідок застосування санкцій,  органи та посадові особи державного пожежного 
нагляду відповідальності не несуть. 
У містах, інших населених пунктах, на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від 

форм власності, де відсутня державна пожежна охорона протипожежний захист забезпечує 
професійна пожежна охорона Міністерства внутрішніх справ України 
Відомча пожежна (пожежно-сторожова) охорона (далі-відомча пожежна охорона) створюється на 

об’єктах міністерств і відомств (далі - відомства) для виконання завдань, передбачених Законом 
України “Про пожежну безпеку” з метою захисту життя і здоров’я громадян, державної власності від 
пожеж і підтримання належного рівня пожежної безпеки на цих об’єктах. Відомча пожежна охорона 
складається із: 

1) служб пожежної безпеки; 
2) підрозділів відомчої пожежної охорони (відомчої воєнізованої охорони, на яку покладено 

функції гасіння та запобігання пожежам); 
3) допоміжних служб; 
4) спеціальних навчальних закладів і науково-дослідних установ. 
Основними завданнями відомчої пожежної охорони є здійснення контролю за дотриманням 

протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам на них, гасіння пожеж, рятування 
людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха на 
підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління відомства (далі - 
підприємства). 
Відомча пожежна охорона відповідно до покладених на неї завдань: 
1) розробляє загальновідомчі правила пожежної безпеки, обов’язкові для усіх підприємств, де вона 

створена, типові документи з організації пожежної безпеки, що затверджуються в установленому 
порядку; 

2) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства з питань пожежної безпеки, 
протипожежних вимог стандартів, норм, правил і технічних умов посадовими особами та іншими 
працівниками відомства і підприємств; 
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3) перевіряє наявність документів на підприємствах, які дають право на виконання 
пожежонебезпечних робіт; 

4) реалізує на підприємствах, де вона створена, єдину науково-технічну політику в галузі пожежної 
безпеки; 

5) подає підприємствам пропозиції щодо проведення науково-дослідних, проектних і проектно-
конструкторських робіт у галузі пожежної безпеки; 

6) здійснює контроль за реалізацією технічних програм, що стосуються пожежної безпеки; 
7) бере участь у вирішенні питань організації пожежної охорони; 
8) у разі потреби перевіряє на підприємствах відповідність вимогам правил пожежної безпеки 

продукції, що ними виробляється, а також відповідність стандартам і технічним умовам 
протипожежного устаткування; 

9) безплатно використовує відомчі засоби масової інформації для оповіщання людей у разі 
виникнення пожежі, а також для пропаганди заходів пожежної безпеки; 

10) здійснює пожежно-профілактичні заходи та контроль за виконанням установлених вимог 
пожежної безпеки; ліквідує пожежі на підприємствах, що належать до сфери управління відомства; 

11) сприяє створенню і всебічному розвиткові добровільних пожежних дружин (команд), 
протипожежних об’єднань громадян. 
Посадові особи відомчої пожежної охорони мають право: 
1) проводити в будь-який час в присутності керівника відомства, підприємства чи його 

представника пожежно-технічні обстеження і перевірки підприємства, будівель, споруд, новобудов та 
інших об’єктів і приміщень, що належать до сфери управління відомства, одержувати від керівника 
необхідні пояснення, матеріали та інформацію; 

2) давати (надсилати) керівникам та іншим посадовим особам підприємств обов’язкові для 
виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у роботі, пов’язані із 
забезпеченням пожежної безпеки та проведення заходів щодо запобігання пожежам, здійснювати 
контроль за їх виконанням; 

3) одержувати від структурних підрозділів відомства та підприємств, посадових осіб і працівників 
відомості та документи, які характеризують стан пожежної безпеки, дані про пожежі, технічну 
документацію на розроблення і виготовлення пожежонебезпечних приладів, обладнання та іншої 
продукції, речовин і матеріалів; 

4) складати адміністративні протоколи та готувати пропозиції щодо притягнення до 
відповідальності посадових осіб, інших працівників відомства, підприємств, винних у порушенні 
вимог пожежної безпеки, встановлених актами законодавства та іншими нормативними актами, 
невиконанні розпоряджень (приписів), використанні пожежної техніки та засобів пожежегасіння не за 
призначенням; 

5) проводити технічне розслідування обставин і причин пожеж, загибелі та травмування людей, 
знищення і пошкодження майна; 

6) в установленому порядку, у межах відомства, у разі виявлення порушень правил пожежної 
безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей, 
невиконання протипожежних заходів, передбачених нормами проектування, технічними вимогами та 
іншими нормативними актами, припиняти чи забороняти: роботу виробничих дільниць і агрегатів, 
експлуатацію окремих приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі; проведення 
пожежонебезпечних робіт, дію виданих на право проведення таких робіт дозволів. 
У містах, інших населених пунктах, на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від 

форм власності, де відсутня державна пожежна охорона, протипожежний захист забезпечує 
професійна пожежна охорона Міністерства внутрішніх справ України (далі - ППО). 
У своїй діяльності  ППО керується Законом України “Про пожежну безпеку” та іншими законами 

України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями місцевих 
державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, нормативними актами МВС України, а 
також Тимчасовим положенням про професійну пожежну охорону МВС України (далі - Тимчасове 
положення). 
Чисельність підрозділів ПП0 і витрати на їх утримання визначаються Радою міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцевими радами народних депутатів, місцевими державними адміністраціями за 
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поданнями головних управлінь, управлінь МВС України в Криму, областях, містах Києві та 
Севастополі. За рахунок чисельності ПП0 (до 4 відсотків) і коштів, які виділяються на її утримання, 
дозволяється включати до штатів управлінь (відділів) та підрозділів Державної пожежної охорони 
посади для керівництва та обслуговування ППО. 
Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підрозділів ППО здійснюється за рахунок коштів 

місцевих бюджетів, асигнувань, що надходять за договорами від промислових та інших об’єктів, 
відрахувань від платежів з майнових видів страхування на фінансування запобіжних заходів, 
благодійних внесків від юридичних осіб та громадян, а також інших грошових надходжень, 
визначених чинним законодавством. Забезпечення ПП0 спеціальною технікою, обладнанням, 
спецодягом, засобами зв’язку, індивідуального захисту, іншим майном здійснюється в порядку, що 
встановлюється Кабінетом Міністрів України для органів внутрішніх справ. 
Підрозділи ПП0 міст та інших населених пунктів є юридичними особами, мають самостійний 

баланс та рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного герба України і своїм 
найменуванням. 
Основними завданнями професійної пожежної охорони є: 
1) здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог; 
2) запобігання пожежам і нещасним випадкам на них; 
3) гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф і 

стихійного лиха. 
Концепція розвитку системи Міністерства внутрішніх справ, схвалено постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 квітня 1996 р. N 456. Ця Концепція визначає головну мету та основні 
принципи функціонування і розвитку системи МВС. 
Головним завданням Концепції є визначення на основі наукового аналізу сучасної та 

прогнозованих тенденцій розвитку соціально-економічної та криміногенної обстановки в суспільстві, 
шляхів оптимізації діяльності системи МВС з метою максимального забезпечення ефективності її 
функціонування. 

Удосконалення управління 
та організаційно-штатних структур 

Розвиток управління в системі МВС здійснюватиметься з метою забезпечення її ефективного 
функціонування у звичайних умовах та умовах ускладнення оперативної обстановки з урахуванням 
змін у соціально-політичній та економічній ситуації. Пріоритетним завданням МВС повинно бути 
забезпечення стійкого управління підпорядкованими органами і підрозділами на основі максимально 
повної інформації про оперативну обстановку, тенденції і перспективи її розвитку. При цьому 
основну увагу передбачається зосередити на використанні внутрішніх ресурсів і нереалізованих 
можливостей системи МВС, насамперед у сфері управлінської діяльності. 
Удосконалення системи управління органами внутрішніх справ потребує чіткого розмежування і 

забезпечення максимального співвідношення функцій Міністерства і підпорядкованих йому органів 
та підрозділів. В основу цього має бути покладено: 

1) забезпечення організаційної єдності і керованості системи; 
2) зміцнення штабної функції з метою підвищення ефективності управління, особливо 

оперативного, раціональної відмови від дублювання в роботі, зменшення на цій основі витрат на 
утримання управлінського апарату і посилення служб та підрозділів практичної спрямованості; 

3) забезпечення оптимального співвідношення функцій штабних, лінійно-галузевих і 
функціональних підрозділів у структурах управління; 

4) збереження на рівнях апаратів МВС, ГУМВС-УМВС функцій координації, методичного 
керівництва, інформаційно-аналітичного обслуговування, контролю й інспектування, безпосереднього 
планування та організації проведення заходів державного і міжрегіонального рівня, а також 
організації реагування на надзвичайні ситуації та розкриття тяжких злочинів, що викликали широкий 
громадський резонанс; 

5) делегування частини управлінських функцій від МВС до ГУМВС-УМВС. За МВС 
передбачається закріпити насамперед такі функції: 
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1) забезпечення здійснення єдиної політики в галузі побудови і розвитку системи МВС, включаючи 
кадрову політику; 

2) аналіз і прогнозування розвитку оперативної обстановки, розроблення стратегії реагування на її 
негативні зміни; 

3) оперативне реагування на ті надзвичайні ситуації та події, які потребують втручання 
центрального апарату і безпосереднього вжиття оперативно-службових заходів; 

4) організація та здійснення загальнодержавних, міжрегіональних і міжнародних заходів боротьби 
із злочинністю; 

5) забезпечення внутрішньої безпеки системи МВС; 
6) інформаційне обслуговування всіх ланок системи МВС; представництво інтересів системи МВС 

у центральних органах державної виконавчої влади; 
7) організація взаємодії з правоохоронними та іншими державними органами України, органами 

правопорядку інших держав; правове забезпечення діяльності органів внутрішніх справ; 
8) здійснення заходів щодо правового та соціального захисту працівників органів внутрішніх справ; 
9) фінансове та матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ. З метою усунення 

паралелізму в управлінні доцільно здійснити перебудову структури Міністерства, перерозподілити 
функції між окремими його підрозділами, об’єднати головні управління та управління, які вирішують 
однозначні чи подібні завдання, в єдині управлінські блоки або служби. 
Одним із шляхів забезпечення ефективної керованості такими блоками (службами) є об’єднання 

посад заступників міністра (перших заступників) та керівників блоків (служб), скорочення кількості 
керівного складу в службах. 
У процесі реорганізації штабних підрозділів необхідно створити дійову систему швидкого 

реагування на зміни в оперативній обстановці, надзвичайні події шляхом об’єднання відповідних сил і 
засобів в єдиний блок, зміцнення чергових частин як органів оперативного міжгалузевого управління. 
За рахунок зменшення аналітичних і контрольних функцій галузевих служб посиляться аналітичні 
підрозділи штабів, буде створено підрозділи планування та проведення оперативно-профілактичних і 
спеціальних операцій, координації дій МВС у надзвичайних ситуаціях. Штабні підрозділи 
створюються в усіх міськрайлінорганах. 
Потребують чіткого визначення функції апаратів слідства і оперативно-розшукових служб, а також 

міліції громадської безпеки, в структурі якої необхідно створити підрозділи охорони громадського 
порядку (муніципальної міліції), підпорядковані місцевим органам державної виконавчої влади. 
Структура ГУМВС-УМВС буде змінюватися з урахуванням нової організаційно-штатної структури 

центрального апарату МВС. Начальникам ГУМВС-УМВС необхідно надати право коригувати 
відповідні організаційні структури і перерозподіляти штатну чисельність підпорядкованих їм служб 
та підрозділів у межах номенклатури посад, визначеної МВС, з урахуванням оперативної обстановки 
на місцях, а також передавати частину своїх повноважень начальникам міськрайлінвідділів. 
Необхідно переглянути статус підрозділів, підпорядкованих безпосередньо МВС, ГУМВС - УМВС, 
залишивши у їх підпорядкуванні лише ті, що функціонують в інтересах забезпечення системи МВС, 
ГУМВС - УМВС, а решту скоротити, передавши їхні функції і штатну чисельність до 
міськрайлінвідділів як і штатну чисельність працівників, що вивільняться в процесі реформування 
управлінських апаратів. 
Особливу увагу буде приділено вдосконаленню діяльності міськрайлінорганів внутрішніх справ. Їх 

організаційно-структурна побудова, нормативно-правове, методичне організаційне і матеріальне 
забезпечення слід привести у відповідність із сучасними потребами. З цією метою розробляються і 
експериментальне випробовуються різні моделі їх структурно-штатної побудови і організації 
діяльності з урахуванням конкретної оперативної обстановки, реальних навантажень та умов роботи. 
Розширюються права їх начальників у призначенні та використанні особового складу, маневруванні 
силами та засобами, використанні ресурсів у межах, визначених нормативними актами МВС. 

Реформування кримінальної міліції 

Для корінного поліпшення діяльності, пов’язаної з попередженням і розкриттям злочинів, 
здійснюється нормативне розмежування функцій між підрозділами кримінальної міліції, міліції 
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громадської безпеки та підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю. На кримінальну 
міліцію покладаються завдання і функції з попередження й розкриття тяжких злочинів шляхом 
проведення оперативно-розшукових заходів. Їх виконують структурні підрозділи кримінальної 
міліції: карного розшуку, боротьби з незаконним обігом наркотиків, державної служби боротьби з 
економічною злочинністю, боротьби з кримінальним приховуванням прибутків від оподаткування, 
кримінальної міліції у справах неповнолітніх. Їм у цьому сприяють, виконуючи спеціальні завдання, 
підрозділи кримінального пошуку, експертно-криміналістичної та оперативно-технічної служб. 
Визначаються чіткі межі компетенції кожної із служб кримінальної міліції, а також між МВС - 
ГУМВС, УМВС -міськрайлінорганами. Розробляється та нормативно закріплюється критерій 
розкриття злочинів, який би відбивав реальний стан цієї роботи і стимулював її. 
Підрозділи карного розшуку будуть насамперед займатися розкриттям тяжких злочинів, пов’язаних 

з посяганнями на життя та здоров’я громадян, на власність, виявленням каналів і припиненням 
незаконного обігу зброї та наркотиків, розшуком осіб, підозрюваних у вчиненні тяжких злочинів і 
тих, що переховуються від слідства та суду. 
Зусилля підрозділів боротьби з економічною злочинністю необхідно зосередити в найбільш 

криміногенних і важливих для економіки держави сферах, на посиленні боротьби з хабарництвом, 
порушеннями правил здійснення валютних операцій, розкраданням на підприємствах, в установах та 
організаціях незалежно від форм власності, злочинами у банківській і фінансовій сферах, на 
легалізації злочинних прибутків, удосконаленні форм і методів викриття злочинної діяльності у сфері 
економіки. 
Підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю повинні забезпечувати виявлення і 

припинення діяльності організованих злочинних груп, банд, інших злочинних формувань з 
міжрегіональними і міжнародними зв’язками, встановлення їх корумпованих зв’язків в органах влади 

Реформування міліції громадської безпеки 

Підвищуватиметься роль міліції громадської безпеки у боротьбі зі злочинністю шляхом 
поліпшення роботи її структурних служб, спрямованої на здійснення загальної та індивідуальної 
профілактики злочинів, а також на розкриття злочинів, не віднесених законодавством до категорії 
тяжких. 
У містах Києві та Харкові буде проведено експеримент щодо створення підрозділів міліції з 

охорони громадського порядку з підпорядкуванням їх місцевим органам державної виконавчої влади 
та ГУМВС-УМВС (муніципальна міліція). За результатами експерименту вирішуватиметься питання 
про створення такої міліції повсюдно. 
До участі в охороні громадського порядку активніше залучатимуться спеціальні моторизовані 

частини внутрішніх військ МВС. 
Служба дільничних інспекторів міліції повинна стати центральною ланкою профілактики 

правопорушень. Їй доцільно надати право приймати рішення про притягнення до адміністративної 
відповідальності щодо окремих адміністративних правопорушень, 
Вживатимуться заходи щодо звільнення міліції громадської безпеки від деяких невластивих їй 

функцій - паспортної та візової роботи, а також роботи, пов’язаної з медичним витвережуванням, 
утриманням осіб, які ведуть бродячий спосіб життя. Ці функції будуть передані місцевим органам 
державної виконавчої влади, іншим міністерствам і відомствам. 
Здійснюватиметься  реформування  підрозділів  державтоінспекції,   функції  організації 

дорожнього руху поступово передаватимуться державним адміністраціям на місцях. Підрозділи 
дорожньої міліції передбачається залишити тільки на найбільших, напружених та прикордонних 
автомагістралях. На решті автошляхів цю роботу буде передано підрозділам дорожньо-патрульної 
служби міліції, а функції розкриття злочинів на автошляхах - територіальним органам. 
Співвідношення старшого, середнього і молодшого начальницького складу в підрозділах 
державтоінспекції будуть змінені на користь останнього. 
З метою створення більш сприятливих умов для роботи міліції громадської безпеки 

опрацьовуватиметься питання про виділення із органів внутрішніх справ підрозділів Державної 
служби охорони з їх наступною реорганізацією у разі прийняття Закону України “Про державну 
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службу охорони” у самостійну структуру і залучення працівників міліції до здійснення заходів 
охорони за договорами на контрактній основі. 

Реформування апарату попереднього слідства 

Передбачається здійснити заходи для зменшення навантаження на слідчих до рівня обґрунтованих 
нормативів, зосередження їхніх зусиль на розкритті тяжких злочинів. У Головному слідчому 
управлінні Управління по розслідуванню особливо важливих кримінальних справ та слідча частина 
Управління з розслідування злочинів, вчинених організованими групами будуть об’єднані в єдиний 
структурний підрозділ. Вживатимуться заходи, спрямовані на посилення правового і соціального 
захисту слідчих, законодавче визначення їх статусу, зміцнення професійного ядра, створення 
Інституту з підготовки слідчих при Університеті внутрішніх справ. Подальший розвиток органів 
попереднього слідства в системі МВС здійснюватиметься відповідно до Концепції судово-правової 
реформи в Україні. 

Реформування кримінально-виконавчої системи 

Завдання, функції, структура і чисельність апарату виконання покарань МВС-ГУМВС-УМВС 
приводяться у відповідність з новими соціальними і економічними умовами. До їх відання 
передаються питання комплектування, навчання, виховання кадрів, їх соціально-побутового 
забезпечення, медичного та торговельного обслуговування спецконтингенту. Їм передається також 
функція нагляду в усіх установах виконання покарань. Охорона установ виконання покарань 
передається від внутрішніх військ до системи органів виконання покарань після завершення 
комплектування підрозділів цих військ на контрактній основі. 
Умови утримування засуджених приводяться у відповідність з міжнародними стандартами. 
Поетапно згідно з Концепцією судово-правової реформи вирішуватиметься питання про 

можливість виведення із складу органів внутрішніх справ органів виконання покарань і передавання 
їх до Мінюсту або створення на їх базі самостійної державної структури, а також функцій 
примусового лікування від алкоголізму МОЗ. 

Реформування внутрішніх військ 

Насамперед підвищуватиметься роль внутрішніх військ в охороні громадського порядку і боротьбі 
зі злочинністю. Військові частини спеціального призначення використовуватимуться для ліквідації 
масових безпорядків, актів тероризму. З цією метою приводитиметься реформування Головного 
управління внутрішніх військ, управлінь з’єднань і частин, буде сформовано нові спеціальні 
моторизовані частини міліції та військові частини спеціального призначення, створено навчальний 
заклад внутрішніх військ. До органів кримінально-виконавчої системи передаватимуться функції 
охорони установ виконання покарань. 

Удосконалення роботи з кадрами 

Пріоритетними напрямами кадрової роботи мають стати: поступове доведення штатної чисельності 
органів внутрішніх справ до рівня науково обґрунтованих нормативів, якісне поліпшення системи 
добору і підготовки кадрів, удосконалення нормативно-правової бази кадрової роботи, створення 
оптимальної системи науково-методичного й інформаційного забезпечення роботи з кадрами. 
Передбачається впровадити систему контрактного і конкурсного добору кадрів на службу в органах 

внутрішніх справ, новий порядок і умови її проходження, удосконалити кваліфікаційні вимоги до 
кандидатів і працівників, підвищити ефективність системи службової, бойової, фізичної та морально-
психологічної підготовки особового складу. 
З урахуванням цих завдань реформуватимуться кадрові апарати. Переглядатиметься та 

скорочуватиметься номенклатура МВС, розширюватимуться права начальників ГУМВС-УМВС За 
МВС залишається право призначення на посади та звільнення з посад начальників ГУМВС-УМВС, їх 
заступників, начальників міськрайлінвідділів та провідних служб, керівників навчальних закладів. 



108 

Інспекції з особового складу передаються до складу підрозділів внутрішньої безпеки. 
На кадрові апарати покладаються функції соціального захисту працівників, психологічного 

забезпечення службової діяльності та здійснення культурно-масової роботи. Відповідні підрозділи 
створюються в МВС, ГУМВС- УМВС. 
Посади заступників начальників міськрайлінвідділів, підрозділів та установ по кадрах 

трансформуються в посади заступників начальників цих підрозділів по роботі з особовим складом. 
Розробляється новий перелік посад та відповідно граничні спеціальні звання начальницького і 

рядового складу органів внутрішніх справ. У підрозділах паспортної служби, фінансово-економічних, 
охорони здоров’я, зв’язку, військового, матеріально-технічного та господарського забезпечення, 
капітального будівництва, інформаційних бюро та інших служб забезпечення збільшується кількість 
посад державних службовців. Атестовані працівники поступово переводяться на ці посади і 
розатестовуються. При цьому вживаються заходи щодо недопущення погіршення їх матеріального 
забезпечення, правового й соціального захисту. 
З метою забезпечення підвищення професійно-освітнього рівня працівників органів внутрішніх 

справ розробляються перспективні напрями розвитку навчальних закладів, наукових установ системи 
МВС, підготовки спеціалістів необхідного профілю. 

ТЕМА № 13. Служба безпеки України. 
 

Відповідно до Закону України “Про Службу безпеки України”, яким регулюється вся діяльність 
СБУ в Україні, Служба безпеки України - державний правоохоронний орган спеціального 
призначення, який забезпечує державну безпеку України. 
Служба безпеки України підпорядкована Президенту України і підконтрольна Верховній Раді 

України. 
На Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист 

державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-
технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від 
розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих 
організацій, груп та осіб. 
До завдань Служби безпеки України також входить попередження, виявлення, припинення та 

розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної 
діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють 
загрозу життєво важливим інтересам України, 
Діяльність Служби безпеки України, її органів і співробітників ґрунтується на засадах законності, 

поваги до прав і гідності особи, позапартійності та відповідальності перед народом України. В 
оперативно-службовій діяльності Служба безпеки України дотримується принципів поєднання 
єдиноначальності і колегіальності, гласності і конспірації. 
Правова основа діяльності Служби безпеки України Правову основу діяльності Служби безпеки 

України становлять Конституція України, Закон України “про Службу безпеки України” та інші акти 
законодавства України, відповідні міжнародні правові акти, визнані Україною. 
Діяльність Служби безпеки України здійснюється на основі дотримання прав і свобод людини. 

Органи і співробітники Служби безпеки України повинні поважати гідність людини і виявляти до неї 
гуманне ставлення, не допускати розголошення відомостей про особисте життя людини. 
У виняткових випадках з метою припинення та розкриття державних злочинів окремі права та 

свободи особи можуть бути тимчасово обмежені у порядку і межах, визначених Конституцією та 
законами України. Неправомірне обмеження законних прав та свобод людини є неприпустимим і 
тягне за собою відповідальність згідно з законодавством. 
Орган Служби безпеки України у разі порушення його співробітниками при виконанні службових 

обов’язків прав чи свобод людини повинен вжити заходів до поновлення цих прав та свобод, 
відшкодування заподіяної моральної і матеріальної шкоди, притягнення винних до відповідальності. 
Служба безпеки України на вимогу громадян України у місячний строк зобов’язана дати їм 

письмові пояснення з приводу обмеження їх прав чи свобод. Такі особи мають право оскаржити до 
суду неправомірні дії посадових (службових) осіб та органів Служби безпеки України. 
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Використання Служби безпеки України в партійних, групових чи особистих інтересах не 
допускається. 
Діяльність партій, рухів та інших громадських об’єднань, що мають політичні цілі, в Службі 

безпеки України забороняється. На період служби чи роботи за трудовим договором членство 
співробітників Служби безпеки України у таких об’єднаннях зупиняється. Як виняток, дозволяється 
членство працівників, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, у професійних 
спілках 
Громадськість України через засоби масової інформації та в інших формах у визначеному 

законодавством порядку інформується про діяльність Служби безпеки України. Забороняється 
встановлювати обмеження на інформацію щодо загального бюджету Служби безпеки України, її 
компетенції та основних напрямів діяльності, а також випадків протиправних дій органів і 
співробітників Служби безпеки України. 
Не підлягають розголошенню відомості, що становлять державну, військову, службову та 

комерційну таємницю, а також інформація конфіденційного характеру, розголошення якої може 
завдати шкоди національній безпеці України, честі і гідності особи або порушити її законні права, 
крім випадків, передбачених законодавством в інтересах правосуддя. 
Служба безпеки України взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами, 

організаціями та посадовими особами, які сприяють виконанню покладених на неї завдань. 
Громадяни України та їх об’єднання, інші особи сприяють законній діяльності Служби безпеки 
України на добровільних засадах. 
Відповідно до ст.9 Закону, систему Служби безпеки України складають: Центральне управління 

Служби безпеки України, підпорядковані йому регіональні органи. Служба безпеки Республіки Крим, 
органи військової контррозвідки, військові формування, а також навчальні, науково-дослідні та інші 
заклади Служби безпеки України. Організаційна структура Служби безпеки України визначається 
Президентом України, 
Центральне управління Служби безпеки України, інші органи та установи, що входять у систему 

Служби безпеки України, є юридичними особами, мають печатку із зображенням державного герба 
України та своїм найменуванням, інші печатки і штампи, рахунки в банках, у тому числі валютні. 
Центральне управління Служби безпеки України відповідає за стан державної безпеки, координує і 

контролює діяльність інших органів Служби безпеки України. До його складу входять апарат Голови 
Служби безпеки України та функціональні підрозділи: 

1)розвідки; 
2)контррозвідки; 
3) військової контррозвідки; 
4) захисту національної державності; 
5) боротьби з корупцією і організованою злочинною діяльністю; 
6) інформаційно-аналітичний; 
7) оперативно-технічний; 
8) оперативного документування; 
9) слідчий; 
10) урядового зв’язку; 
11) по роботі з особовим складом; 
12)  адміністративно-господарський; 
13) фінансовий; 
14) військово-медичний та інші згідно з організаційною структурою Служби безпеки України. 
Центральне управління Служби безпеки України видає положення, накази, розпорядження, 

інструкції, дає вказівки, обов’язкові для виконання у системі Служби безпеки України. Зазначені акти 
не підлягають виконанню, якщо в них встановлюються не передбачені законодавством додаткові 
повноваження органів і співробітників Служби безпеки України або антиконституційні обмеження 
прав та свобод громадян. У межах своєї компетенції Центральне управління Служби безпеки України 
вносить Президенту України пропозиції про видання актів з питань збереження державної таємниці, 
обов’язкових для виконання органами державного управління, підприємствами, установами, 
організаціями і громадянами. 
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З метою ефективного виконання своїх завдань Службою безпеки України створюються її 
регіональні органи: обласні управління Служби безпеки України, їх міжрайонні, районні та міські 
підрозділи, розміщення і територіальна компетенція яких можуть не збігатися з адміністративно-
територіальним поділом України. В інтересах державної безпеки органи і підрозділи Служби безпеки 
України можуть створюватися на окремих державних стратегічних об’єктах і територіях, у військових 
формуваннях. У своїй оперативно-службовій діяльності регіональні органи Служби безпеки України є 
незалежними від органів місцевої державної адміністрації та місцевого самоврядування, посадових 
осіб, партій і рухів. 
Органи військової контррозвідки створюються для контррозвідувального забезпечення Збройних 

Сил України, Національної гвардії України і Прикордонних військ України та інших військових 
формувань, дислокованих на території України. 
Для вирішення покладених завдань Служба безпеки України може встановлювати контакти з 

органами безпеки іноземних держав і взаємодіяти з ними на підставі норм міжнародного права, 
відповідних договорів та угод. 
Служба безпеки України взаємодіє з Управлінням охорони вищих посадових осіб України, 

Національною гвардією України, правоохоронними та митними органами України у порядку і на 
засадах, визначених законами, указами Президента України та прийнятими на їх основі актами 
Служби безпеки України і відповідного відомства. 
Фінансування, матеріально-технічне та соціально-побутове забезпечення Служби безпеки України 

здійснюється Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному Верховною Радою України, за 
рахунок коштів державного бюджету України. Органи місцевої державної адміністрації та місцевого 
самоврядування сприяють Службі безпеки України, її органам і підрозділам у вирішенні житлових та 
інших соціально-побутових проблем, забезпеченні транспортом і зв’язком. Служба безпеки України 
має адміністративні приміщення та інші споруди, об’єкти охорони здоров’я, навчального, науково-
дослідного, господарського та соціально-культурного призначення, відомчий житловий фонд. 
Керівництво всією діяльністю Служби безпеки України, її Центральним управлінням здійснює 

Голова Служби безпеки України. Він несе персональну відповідальність за виконання завдань, 
покладених на Службу безпеки України. 
Голова Служби безпеки України призначається Верховною Радою України за поданням Президента 

України. Голова Служби безпеки України має заступників, які за його поданням призначаються 
Президентом України. 
У Службі безпеки України створюється колегіальний дорадчий орган - колегія, яка визначає шляхи 

виконання покладених на Службу безпеки України завдань, приймає рішення з основних напрямів і 
проблем оперативно-службової діяльності та роботи з кадрами. Рішення колегії приймаються 
більшістю голосів і оголошуються наказами Голови Служби безпеки України. 
До складу колегії входять Голова Служби безпеки України, його заступники. Голова Служби 

безпеки Республіки Крим та інші особи, крім народних депутатів України, призначені Президентом 
України за погодженням з Верховною Радою України. Перебування членів колегії в партіях, рухах, 
інших громадських об’єднаннях, що мають політичні цілі, відповідно до статті 6 цього Закону 
зупиняється. Положення про колегію Служби безпеки України затверджується Президентом України. 
Начальники підрозділів Центрального управління Служби безпеки України: розвідки, 

контррозвідки, військової контррозвідки, захисту національної державності, боротьби з корупцією і 
організованою   злочинною   діяльністю,   інформаційно-аналітичного,   оперативно-технічного, 
оперативного документування, слідчого, урядового зв’язку, по роботі з особовим складом, а також 
начальники регіональних органів - обласних управлінь Служби безпеки України призначаються 
Президентом України за поданням Голови Служби безпеки України. 
Голова Служби безпеки Республіки Крим призначається відповідно до законодавства Республіки 

Крим за погодженням з Головою Служби безпеки України. Порядок призначення інших посадових 
осіб Служби безпеки України визначається Головою Служби безпеки України. Начальники 
регіональних органів Служби безпеки України призначаються з відома глави місцевої державної 
адміністрації. 
Кадри Служби безпеки України складають: співробітники-військовослужбовці, працівники, які 

уклали трудовий договір із Службою безпеки України, а також військовослужбовці строкової служби. 
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До органів Служби безпеки України приймаються на конкурсній, добровільній і договірній основі 
громадяни України, здатні за діловими та моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров’я 
ефективно виконувати службові обов’язки. Критерії професійної придатності, зокрема юридичної 
обізнаності, визначаються кваліфікаційно-нормативними документами, які затверджуються головою 
Служби безпеки України. Кількісний склад співробітників Служби безпеки України визначається 
Президентом України за поданням Голови Служби безпеки України, виходячи з потреб надійного 
захисту державної безпеки України, в межах встановленого бюджету. 
Умови і порядок виконання своїх обов’язків співробітниками-військовослужбовцями Служби 

безпеки України визначаються укладеним договором (контрактом). На них, а також на 
військовослужбовців строкової служби поширюється порядок проходження військової служби у 
Збройних Силах України, визначений законодавством. Військовослужбовці Служби безпеки України 
приймають Військову присягу на вірність народу України. Військовослужбовцям Служби безпеки 
України видається службове посвідчення, вони мають єдину форму одягу, зразки якого 
затверджуються Президентом України. Використання військових звань, відзнак, форми одягу і 
службового посвідчення військовослужбовців Служби безпеки України іншими особами тягне за 
собою встановлену законодавством відповідальність. 
Трудові відносини працівників, які уклали трудовий договір із Службою безпеки України, 

регулюються законодавством України про працю. 
Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації спеціалістів для Служби безпеки України 

здійснюється відповідно до Закону України “Про освіту” та інших актів законодавства. Для 
забезпечення професійної освіти кадрів Служба безпеки України створює відповідні навчальні 
заклади. 
Запас Служби безпеки України складають військовослужбовці, що вислужили установлені строки в 

Службі безпеки України, а також інші військовозобов’язані громадяни, зараховані за їх згодою в запас 
Служби безпеки України. Зазначені особи перебувають на військовому обліку у регіональних органах 
Служби безпеки України і проходять учбові збори у визначеному законодавством порядку 
Служба безпеки України відповідно до своїх основних завдань зобов’язана: 
1) здійснювати розвідувальну та інформаційно-аналітичну роботу в інтересах ефективного 

проведення органами державної влади та управління України внутрішньої і зовнішньої діяльності, 
вирішення проблем оборони, соціально-економічного будівництва, науково-технічного прогресу, 
екології та інших питань, пов’язаних з національною безпекою України; 

2) здійснювати заходи контррозвідувального забезпечення дипломатичних представництв, 
консульських та інших державних установ, а також заходи, пов’язані з охороною державних інтересів 
у сфері зовнішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності, безпекою громадян України за 
кордоном; 

3) виявляти, припиняти та розкривати злочини, розслідування яких віднесено законодавством до 
компетенції Служби безпеки України; проводити дізнання і слідство у цих справах; розшукувати осіб, 
які переховуються у зв’язку із вчиненням зазначених злочинів; 

4) здійснювати контррозвідувальні заходи з метою попередження, виявлення, припинення і 
розкриття будь-яких форм розвідувально-підривної діяльності проти України; 

5) забезпечувати захист державного суверенітету, конституційного ладу і територіальної цілісності 
України від протиправних посягань з боку окремих осіб та їх об’єднань; 

6) здійснювати контррозвідувальне забезпечення оборонного комплексу. Збройних Сил України, 
інших військових формувань, дислокованих на території України, енергетики, транспорту, зв’язку, а 
також важливих об’єктів інших галузей господарства; 

7) брати участь у розробці і здійсненні заходів щодо захисту державних таємниць України, сприяти 
у порядку, передбаченому законодавством, підприємствам, установам, організаціям та підприємцям у 
збереженні комерційної таємниці, розголошення якої може завдати шкоди життєво важливим 
інтересам України; 

8) здійснювати відповідно до законодавства профілактику правопорушень у сфері державної 
безпеки; 

9) у межах визначеної законодавством компетенції забезпечувати захист особистої безпеки 
громадян і осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, у разі надходження від них, членів їх 
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сімей та близьких родичів заяви, звернення керівника відповідного державного органу чи отримання 
оперативної та іншої інформації про наявність загрози їх життю, здоров’ю, житлу чи майну; брати 
участь у реабілітації і поновленні прав незаконно репресованих осіб; 

10) сприяти Прикордонним військам України в охороні державного кордону України; 
11) сприяти забезпеченню режиму воєнного та надзвичайного стану в разі їх оголошення, а також 

ліквідації наслідків стихійного лиха, значних аварій, катастроф, епідемій, епізоотій та інших 
надзвичайних ситуацій; 

12) подавати наявними силами і засобами, в тому числі і технічними, допомогу органам внутрішніх 
справ, іншим правоохоронним органам у боротьбі із злочинністю; 

13) брати участь у розробці заходів і вирішенні питань, що стосуються в’їзду в Україну та виїзду за 
кордон, перебування на її території іноземців та осіб без громадянства, прикордонного режиму і 
митних правил; 

14) забезпечувати засекреченим і шифрованим зв’язком державні органи України і посадових осіб 
відповідно до переліку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України; 

15) проводити наукові дослідження і дослідно-конструкторські роботи, впроваджувати іх 
результати в практику діяльності Служби безпеки України; 

16) виконувати за дорученням Верховної Ради України або Президента України інші завдання, 
безпосередньо спрямовані на забезпечення внутрішньої та зовнішньої безпеки держави. 
Службі безпеки України, її органам і співробітникам для виконання покладених на них обов’язків 

надається право: 
1) вимагати від громадян та посадових осіб припинення правопорушень і дій, що перешкоджають 

здійсненню повноважень Служби безпеки України, перевіряти у зв’язку з цим документи, які 
посвідчують їх особу, а також проводити огляд осіб, їх речей і транспортних засобів, якщо є загроза 
втечі підозрюваного або знищення чи приховання речових доказів злочинної діяльності; 

2) подавати органам державного управління обов’язкові для розгляду пропозиції з питань 
національної безпеки України, в тому числі про припинення роботи, пов’язаної з державними 
таємницями, яка виконується з порушенням встановлених правил; 

3) одержувати на письмовий запит керівника відповідного органу Служби безпеки України від 
міністерств, державних комітетів, інших відомств, підприємств, установ, організацій, військових 
частин, громадян та їх об’єднань дані і відомості, необхідні для забезпечення державної безпеки 
України, а також користуватись з цією метою службовою документацією і звітністю; 

4) входити у порядку, погодженому з адміністрацією підприємств, установ та організацій і 
командуванням військових частин, на їх територію і в службові приміщення; 

5) мати слідчі ізолятори для тримання осіб, взятих під варту та затриманих органами Служби 
безпеки України; 

6) використовувати з наступним відшкодуванням витрат та збитків транспортні засоби, які 
належать підприємствам, установам і організаціям, військовим частинам і громадянам (крім 
транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і 
організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, припинення 
злочинів, переслідування та затримання осіб, які підозрюються в їх вчиненні, доставки до лікувальних 
установ осіб, що потребують термінової медичної допомоги; 

7) виключно при безпосередньому припиненні злочинів, розслідування яких віднесено 
законодавством до компетенції Служби безпеки України, переслідуванні осіб, що підозрюються у їх 
вчиненні, заходити в жилі, службові, виробничі та інші приміщення, на території і земельні ділянки та 
оглядати їх з наступним повідомленням прокурора протягом 24 годин; 

8) проводити гласні і негласні оперативні заходи у порядку, визначеному Законом України “Про 
оперативно-розшукову діяльність”; 

9) здійснювати співробітництво з громадянами України та іншими особами, в тому числі на 
договірних засадах, дотримуючись при цьому умов добровільності і конфіденційності цих відносин; 

10) користуватися на договірних засадах службовими приміщеннями підприємств, установ, 
організацій, військових частин, а також жилими та іншими приміщеннями громадян; 

11) направляти військовослужбовців Служби безпеки України для роботи на штатних посадах в 
інших установах, підприємствах і організаціях на час виконання конкретних завдань в інтересах 
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розвідки, контррозвідки, боротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю; в окремих 
випадках у порядку, визначеному колегією Служби безпеки України, допускається направлення на 
роботу таких військовослужбовців в установи, підприємства і організації за ініціативою їх керівників; 

12) в інтересах розвідки, контррозвідки і оперативно-розшукової діяльності створювати 
інформаційні системи та вести оперативний облік в обсязі і порядку, що визначаються завданнями, 
покладеними на Службу безпеки України цим Законом; 

13) морально і матеріально заохочувати співробітників Служби безпеки України та інших осіб за 
заслуги по забезпеченню державної безпеки; представляти їх у встановленому порядку до державних 
нагород; 

14) позачергово придбати квитки на всі види транспорту незалежно від наявності місць і 
поселятися в готелях при пред’явленні посвідчення про відрядження; 

15) безплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування 
(крім таксі), залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських 
маршрутів, а також попутним транспортом; 

16) видавати у разі наявності небезпеки для життя і здоров’я особам, взятим під захист, відповідно 
до чинного законодавства зброю, спеціальні засоби індивідуального захисту та сповіщення про 
небезпеку. 
Військовослужбовці Служби безпеки України мають право зберігати, носити, використовувати і 

застосовувати зброю та спеціальні засоби на підставах і в порядку, передбачених Законом України 
“Про міліцію”, військовими статутами Збройних Сил України та іншими актами законодавства 
Держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців і працівників Служби 

безпеки України. Військовослужбовці Служби безпеки України користуються політичними, 
соціально-економічними та особистими правами і свободами, а також пільгами відповідно до Закону 
України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, цього Закону, 
інших актів законодавства. 
Право на пільги зберігається за військовослужбовцями Служби безпеки України, яких звільнено зі 

служби за віком, через хворобу або за вислугою років. Соціальний захист працівників, які уклали 
трудовий договір із Службою безпеки України, забезпечується на загальних підставах відповідно до 
законодавства про працю. 
Військовослужбовці Служби безпеки України при виконанні покладених на них обов’язків є 

представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом. Недоторканність їх 
особи, їх честь і гідність охороняються законодавством. Близькі родичі військовослужбовців Служби 
безпеки України також підлягають державному захисту. Правопорушення щодо близьких родичів 
військовослужбовців Служби безпеки України, вчинені у зв’язку з виконанням покладених на цих 
військовослужбовців обов’язків, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом. 
Під захистом держави знаходяться особи, які допомагають і сприяють Службі безпеки України, а 

також пенсіонери Служби безпеки України. Особам, які допомагають і сприяють Службі безпеки 
України, гарантується конфіденційність відносин. Розголошення даних про такі відносини, інші 
правопорушення щодо цих громадян та членів їх родин, які здійснюються у зв’язку з їх діяльністю по 
забезпеченню державної безпеки, тягнуть за собою встановлену законодавством відповідальність. 
Працівники Служби безпеки України в разі залучення їх до заходів щодо забезпечення державної 

безпеки, не пов’язаних безпосередньо з їх функціональними обов’язками, користуються правами, які 
надаються військовослужбовцям Служби безпеки України пунктами 1, 4, 6 і 7 статті 25 Закону. У цих 
випадках на них поширюються гарантії правового захисту, встановлені для військовослужбовців 
Служби безпеки України. Не допускається розголошення факту належності співробітників Служби 
безпеки України до її оперативних підрозділів. 
В разі загибелі військовослужбовця Служби безпеки України у зв’язку з виконанням службових 

обов’язків сім’ї загиблого або його утриманцям виплачується одноразова допомога у розмірі 
десятирічного грошового забезпечення за останньою посадою, яку він займав, і призначається пенсія 
у зв’язку з втратою годувальника в розмірі місячного посадового окладу. В разі каліцтва, заподіяного 
військовослужбовцю Служби безпеки України у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також 
інвалідності, що настала у період проходження служби чи після закінчення цього строку, але 
внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце у період проходження служби, йому 
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виплачується одноразова допомога в розмірі від трирічного до п’ятирічного грошового забезпечення 
(залежно від ступеня втрати працездатності) і призначається пенсія по інвалідності. Збитки, завдані 
майну військовослужбовця Служби безпеки України або членам його родини у зв’язку з виконанням 
ним службових обов’язків, компенсуються йому, а в разі його загибелі - членам сім’ї у повному обсязі 
за рахунок коштів державного бюджету. Положення цієї статті поширюються на працівників Служби 
безпеки України та осіб, залучених до заходів щодо забезпечення державної безпеки, а також на 
пенсіонерів Служби безпеки України. 
Форми та розміри грошового забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України 

встановлюються Президентом України і повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для 
комплектування Служби безпеки України якісним складом військовослужбовців, враховувати 
характер. умови роботи, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності 
Постійний контроль за діяльністю Служби безпеки України, дотриманням нею законодавства 

здійснюється Комісією Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки. Голова 
Служби безпеки України регулярно інформує Верховну Раду України, Президію Верховної Ради 
України та Комісію Верховної Ради України з питань оборони і державної безпеки про діяльність 
Служби безпеки України, стан державної безпеки, дотримання чинного законодавства, забезпечення 
прав і свобод людини та з інших питань. Служба безпеки України у порядку, встановленому 
законодавством, зобов’язана відповідати на запити постійних і тимчасових комісій Верховної Ради 
України та народних депутатів України. Голова Служби безпеки України щорічно подає Верховній 
Раді України звіт про діяльність Служби безпеки України. 
Контроль за діяльністю Служби безпеки України здійснюється Президентом України та 

уповноваженими ним державними органами. Постійний контроль за дотриманням конституційних 
прав громадян і законодавства в оперативно-розшуковій діяльності органів і підрозділів Служби 
безпеки України, а також контроль за відповідністю виданих Службою безпеки України положень, 
наказів. розпоряджень, інструкцій і вказівок Конституції і законам України здійснюється спеціально 
призначеними Президентом України посадовими особами. Повноваження цих посадових осіб та 
правові гарантії їх діяльності визначаються Положенням, яке затверджується Президентом України. 
Служба безпеки України регулярно у порядку, визначеному Президентом України, інформує 
Президента України, членів Ради національної безпеки України і посадових осіб, спеціально 
призначених Президентом України, з основних питань своєї діяльності, про випадки порушення 
законодавства, а також на їх вимогу подає інші необхідні відомості. Голова Служби безпеки України 
щорічно подає Президенту України письмовий звіт про діяльність Служби безпеки України. Голова 
Служби безпеки України несе персональну відповідальність за своєчасність, об’єктивність і повноту 
поданої інформації. 
Контроль за адміністративно-господарською і фінансовою діяльністю Служби безпеки України 

здійснюється у порядку, визначеному Президентом України. 
Вищий нагляд за додержанням і застосуванням законів Службою безпеки України здійснює 

Генеральний прокурор України та уповноважені ним прокурори. 
Законодавство до теми: 
1. Конституція України 
2. Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 року № 565-ХП 
3. Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 року № 3745-ХП 
4. Закон України “Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України” від 26 березня 

1992 року № 2235-ХП 
5. Закон України “Про Службу безпеки України” від 25 березня 1992 року № 2229-ХІІ 
6. “Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ Української РСР” Указ Президії ВР УРСР 

від 29 липня 1991 року № 1368-ХП 
7. Про Головне управління Служби безпеки України в Криму. Указ Президента України від 18 

травня 1994 року № 234/94 
8. Про контроль за діяльністю Служби безпеки України. Указ Президента України від 22 жовтня 

1998 року № 1172/98 
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9. Про порядок реєстрації нормативно-правових актів   Служби безпеки України з питань розвідки, 
контррозвідки        та оперативно-розшукової діяльності. Указ Президента України від 29 червня 1999 
року № 767/99 

10. “Про затвердження Тимчасового положення про професійну пожежну охорону МЕС України” 
наказ Міністерства внутрішніх справ України № 794 від 29.10.98 

11. “Про затвердження Типового положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону” 
Постанова КМУ від 14 серпня 1995 р. № 653 

12. “Про утворення експертної служби Міністерства внутрішніх справ” Постанова КМУ від 20 
червня 2000 р. № 988 

13. “Про вдосконалення координації діяльності правоохоронних органів по боротьбі з корупцією та 
організованою злочинністю” Указ Президента України від 12 лютого 2000 року № 229/2000 

14. Про затвердження Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати 
винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду 
або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та 
виплати державним науково-дослідним установ судової експертизи за виконання їх працівниками 
функцій експертів і спеціалістів Постанова ВРУ від 1 липня 1996 р. № 710 

15. “Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом 
органів внутрішніх справ Української РСР” Постанова КМ УРСР від 29 липня 1991 р. № 114. 

                                   Організація виявлення та розслідування злочинів. 
Оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними підрозділами: 
органів внутрішніх справ - кримінальною та спеціальною міліцією, спеціальними підрозділами по 

боротьбі з організованою злочинністю, оперативно-розшуковими підрозділами Державної 
автомобільної інспекції; 
органів служби безпеки - розвідкою, контррозвідкою, військовою контррозвідкою, підрозділами 

захисту національної державності, боротьби з корупцією та організованою злочинною діяльністю, 
оперативно-технічним, оперативного документування; 
прикордонних військ - підрозділами з оперативно-розшукової роботи; управління державної 

охорони - підрозділом оперативного забезпечення охорони; органів державної податкової служби -
оперативними підрозділами податкової міліції; 
органів і установ Державного департаменту України з питань виконання покарань -оперативними 

підрозділами. 
Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, 

підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, приватними організаціями та особами не 
допускається. 
Підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є: 
1) наявність достатньої інформації про: злочини, що готуються або вчинені невстановленими 

особами; осіб, які готують або вчинили злочин; осіб, які переховуються від органів розслідування або 
ухиляються від відбування кримінального покарання; осіб, які безвісти зникли; розвідувально-
підривну діяльність спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб проти України; реальну 
загрозу життю, здоров’ю, житлу, майну працівників суду і правоохоронних органів у зв’язку з їх 
службовою діяльністю, а також особам, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членам їх 
сімей та близьким родичам, з метою створення необхідних умов для належного відправлення 
правосуддя; 

2) запити повноважних державних органів, установ та організацій про перевірку осіб у зв’язку з їх 
допуском до державної, військової та службової таємниці; 

3) потреба в отриманні розвідувальної інформації в інтересах безпеки суспільства і держави. 
Зазначені підстави можуть міститися в заявах, повідомленнях громадян, посадових осіб, громадських 
організацій, засобів масової інформації, у письмових дорученнях і постановах слідчого, вказівках 
прокурора, ухвалах суду в кримінальних справах, що знаходяться в його провадженні, матеріалах 
органів дізнання, інших правоохоронних органів, у запитах оперативних підрозділів міжнародних 
правоохоронних органів та організацій інших держав, а також запитах повноважних державних 
органів, установ та організацій, визначених Кабінетом Міністрів України, про перевірку осіб у зв’язку 
з їх допуском до державної, військової та службової таємниці. 
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Забороняється приймати рішення про проведення оперативно-розшукових заходів при відсутності 
підстав, передбачених у цій статті. 
Підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, зобов’язані: 
1) виконувати письмові доручення слідчого, вказівки прокурора та ухвали суду і запити 

повноважних державних органів, установ та організацій про проведення оперативно-розшукових 
заходів; 

2) виконувати   запити   відповідних   міжнародних   правоохоронних   організацій   та 
правоохоронних органів інших держав на підставі договорів і угод; 

3) своєчасно інформувати найвищі органи державної влади України про відомі їм факти і дані, що 
свідчать про загрозу безпеці суспільства і держави; 

4) здійснювати взаємодію між собою та іншими правоохоронними органами з метою швидкого і 
повного розкриття злочинів та викриття винних; 

5) забезпечити із залученням інших підрозділів безпеку працівників суду і правоохоронних органів, 
осіб, які надають допомогу, сприяють оперативно-розшуковій діяльності, осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві, членів їх сімей та близьких родичів цих осіб. 
Оперативним підрозділам для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності при наявності 

передбачених статтею 6 Закону підстав надається право: 
1) опитувати осіб за їх згодою, використовувати їх добровільну допомогу; 
2) проводити контрольні закупки товарів з метою виявлення фактів протиправної діяльності; 
3) брати участь у перевірці фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій та 

окремих осіб; 
4) витребувати, збирати і вивчати документи та дані, що характеризують діяльність підприємств, 

установ, організацій, а також спосіб життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні 
злочину, джерело та розміри їх доходів; 

5) проводити операції по захопленню озброєних злочинців, припиненню тяжких злочинів, 
розвідувально-підривної діяльності спецслужб іноземних держав, організацій та окремих осіб; 

6) відвідувати жилі та інші приміщення за згодою їх власників або мешканців для з’ясування 
обставин вчиненого або такого, що готується, злочину, а також збирати відомості про протиправну 
діяльність підозрюваних або осіб, щодо яких провадиться перевірка; 

7) негласно виявляти та фіксувати сліди тяжкого злочину, документи та інші предмети, що можуть 
бути доказами підготовки або вчинення такого злочину, чи одержувати розвідувальну інформацію, у 
тому числі шляхом проникнення оперативного працівника в приміщення, транспортні засоби, на 
земельні ділянки; 

8) здійснювати проникнення в злочинну групу негласного працівника оперативного підрозділу або 
особи, яка співробітничає з ним, із збереженням в таємниці достовірних даних щодо їх особистості. 
Зазначені особи не несуть відповідальності, якщо вони діяли в стані необхідної оборони або крайньої 
необхідності; 

9) знімати інформацію з каналів зв’язку, застосовувати інші технічні засоби отримання інформації; 
10) контролювати шляхом відбору за окремими ознаками телеграфно-поштові відправлення: 
11) здійснювати візуальне спостереження в громадських місцях із застосуванням фото-, кіно-і 

відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів; 
12) мати гласних і негласних штатних працівників; 
13) встановлювати конфіденційне співробітництво з особами на засадах добровільності; 
14) отримувати від юридичних та фізичних осіб безкоштовно або за винагороду інформацію про 

злочини, які готуються або вчинені та загрозу безпеці суспільства і держави; 
15) використовувати за згодою адміністрації службові приміщення, транспортні засоби та інше 

майно підприємств, установ, організацій, а так само за згодою осіб - житло, інші приміщення, 
транспортні засоби і майно, які їм належать; 

16) створювати з метою конспірації підприємства, організації, використовувати документи, які 
зашифровують особу чи відомчу належність працівників, приміщень і транспортних засобів 
оперативних підрозділів; 

17) створювати і застосовувати автоматизовані інформаційні системи; 
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18) застосовувати засоби фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю на підставах і в 
порядку, встановлених законами про міліцію, Службу національної безпеки. Прикордонні війська, 
Управління охорони вищих посадових осіб України. 
Негласне проникнення в жилі приміщення, візуальне спостереження в них може мати місце лише з 

санкції Генерального прокурора України та його заступників. 
Зняття інформації з каналів зв’язку, застосування інших технічних засобів отримання інформації та 

контроль телеграфно-поштових відправлень проводяться як виняткові заходи з санкції Генерального 
прокурора України, його заступників, прокурорів Республіки Крим, областей, міста Києва та 
прирівняних до них прокурорів у разі, якщо іншим способом неможливо здобути фактичні дані для 
забезпечення захисту суспільства і держави від злочинних посягань. 
Виключно з метою отримання розвідувальної інформації для забезпечення зовнішньої безпеки 

України, запобігання і припинення розвідувально-підривних посягань спеціальних служб іноземних 
держав та іноземних організацій зазначені заходи можуть здійснюватись в порядку, узгодженому з 
Генеральним прокурором України. Для виконання окремих доручень в ході проведення оперативно-
розшукової діяльності можуть залучатись працівники інших підрозділів. 

Законодавство до теми: 

1. Конституція України 
2. Закон України “Про міліцію” від 20 грудня 1990 року № 565-ХІІ 
3. Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” від 18 лютого 1992 року № 2135-ХІІ 
4. Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” від ЗО 

червня 1993 року № З З 41-XII 
5. Про координацію діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю. Наказ 

Генерального прокурора України від 21 лютого 2000 року № 2 
6. Про заходи щодо активізації боротьби з корупцією і організованою злочинністю. Розпорядження 

Президента України від 10 лютого 1995 року № 35/95-рп 
7. Інструкція про взаємодію правоохоронних та інших державних органів України у боротьбі із 

злочинністю. Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, Державний комітет у справах 
охорони державного кордону України, Державний митний комітет України, Національна гвардія 
України, Міноборони України, Мінюст України від 10.08,94 № 4348 

Органи юстиції в Україні 

Тема 14: Адвокатура 
Конституція України в статті 59 проголосила щонайважливішу соціальну функцію адвокатури -

забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у 
судах та інших державних органах. 
Роль єдиного незалежного професійного правозахисного інституту, який покликаний захищати 

права та свободи, представляти законні інтереси особи в державних владних структурах на 
закріплених Законом України “Про адвокатуру” принципах верховенства закону, незалежності, 
демократизму, гуманізму та конфіденційності, реалізується адвокатурою в складній системі 
правовідносин. Адвокат при здійсненні своєї професійної діяльності виступає носієм обов’язків, іноді 
суперечливих, по відношенню до: 

1. клієнтів; 
2. судів та інших державних органів; 
3. адвокатури в цілому та окремих адвокатів; 
4. суспільства в цілому. 
Надзвичайна важливість функціонального навантаження адвокатури вимагає від адвокатів 

слідування високим етичним стандартам поведінки; водночас специфіка, комплексний характер 
обов’язків, що лежать на адвокатурі, обумовлюють необхідність збалансування служіння адвоката 
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інтересам окремого клієнта з інтересами суспільства в цілому, дотриманням принципів законності і 
верховенства права. 
Успішне досягнення мети саморегуляції професійної поведінки адвокатів на такому високому рівні, 

який передбачає врахування складного співвідношення різнопланових обов’язків адвоката, їх 
пріоритетів та конкретного втілення в ситуаціях, коли такі обов’язки вступають в суперечність один з 
одним, а також відшукання шляху їх реалізації, що оптимально відповідає покликанню і статусу 
адвокатури, диктує необхідність встановлення правил професійної адвокатської етики, які мають 
стати путівником адвоката в обранні належних варіантів професійної поведінки. 
Вироблення адвокатурою і дотримання адвокатами особливих деонтологічних вимог і правил 

розглядається світовою адвокатською спільнотою як необхідна наріжна передумова повноцінного 
функціонування адвокатури, виконання нею її важливої соціальної ролі в демократичному 
суспільстві. 
У будь-якому правовому суспільстві адвокату відведено особливу роль; його призначення не 

обмежено сумлінним виконанням свого обов’язку у межах закону. Адвокат має діяти в інтересах 
права в цілому так само, як і в інтересах тих, чиї права і свободи йому довірено захищати; не лише 
виступати в суді від імені клієнта, а й надавати йому юридичну допомогу у вигляді порад і 
консультацій. 
У цьому зв’язку на адвоката покладено цілий комплекс зобов’язань як юридичного, так і 

морального характеру, які часто вступають у взаємну суперечність. 
Діяльність адвокатури в Україні регламентується Законом України “Про адвокатуру” від 19 грудня 

1992 року із змінами і доповненнями та іншими законодавчими актами. 
Адвокатура України є добровільним професійним громадським об’єднанням, покликане згідно з 

Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян 
України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну 
допомогу, 
Адвокатом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи за 

спеціальністю юриста або помічника адвоката не менше двох років, склав кваліфікаційні іспити, 
одержав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та прийняв Присягу адвоката 
України. Адвокат не може працювати в суді, прокуратурі, державному нотаріаті, органах внутрішніх 
справ, служби безпеки, державного управління. Адвокатом не може бути особа, яка має судимість, 
Адвокатура України здійснює свою діяльність на принципах верховенства закону, незалежності, 

демократизму, гуманізму і конфіденційності. 
Адвокат має право займатись адвокатською діяльністю індивідуально, відкрити своє адвокатське 

бюро, об’єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та інші адвокатські 
об’єднання, які діють відповідно до цього Закону та статутів адвокатських об’єднань. 
Адвокатські об’єднання діють на засадах добровільності, самоврядування, колегіальності та 

гласності. Реєстрація адвокатських об’єднань провадиться у Міністерстві юстиції України в порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів України. Адвокатські об’єднання письмово повідомляють місцеві 
органи влади про свою реєстрацію, а адвокати - про одержання свідоцтва на право займатися 
адвокатською діяльністю. 
Порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації адвокатських об’єднань, структура, 

штати, функції, порядок витрачання коштів, права та обов’язки керівних органів, порядок їх обрання 
та інші питання, що належать до їх діяльності, регулюються статутом відповідного об’єднання. 
Адвокатські бюро, колегії, фірми, контори та інші адвокатські об’єднання є юридичними особами. 

Адвокати та адвокатські об’єднання відкривають розрахунковий та інші рахунки в банках на території 
України, а у встановленому чинним законодавством порядку - і в іноземних банках, мають печатку і 
штамп із своїм найменуванням. 
Адвокати дають консультації та роз’яснення з юридичних питань, усні і письмові довідки щодо 

законодавства; складають заяви, скарги та інші документи правового характеру; посвідчують копії 
документів у справах, які вони ведуть; здійснюють представництво в суді, інших державних органах 
перед громадянами та юридичними особами; подають юридичну допомогу підприємствам, установам, 
організаціям; здійснюють правове забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності 
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громадян і юридичних осіб, виконують свої обов’язки відповідно до кримінально-процесуального 
законодавства у процесі дізнання та попереднього слідства. 
Адвокат може здійснювати й інші види юридичної допомоги, передбачені законодавством. 
При здійсненні професійної діяльності адвокат має право: 
1) представляти і захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їх дорученням у всіх 

органах, підприємствах, установах і організаціях, до компетенції яких входить вирішення відповідних 
питань; 

2) збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, 
кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення, зокрема: 

3) запитувати і отримувати документи або їх копії від підприємств, установ, організацій, об’єднань, 
а від громадян - за їх згодою; 

4) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для виконання 
доручення документами і матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється законом; 

5) отримувати письмові висновки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань; 
6) застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чинного законодавства; 
7) доповідати клопотання і скарги на прийомі у посадових осіб та відповідно до закону одержувати 

від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги; 
8) бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів і давати 

пояснення по суті клопотань і скарг; 
9) виконувати інші дії, передбачені законодавством. 
При здійсненні своїх професійних обов’язків адвокат зобов’язаний неухильно додержувати вимог 

чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби захисту прав і законних 
інтересів громадян та юридичних осіб і не має права використовувати свої повноваження на шкоду 
особі, в інтересах якої прийняв доручення та відмовитись від прийнятого на себе захисту 
підозрюваного, обвинуваченого, підсудного. 
Адвокат не має права прийняти доручення про подання юридичної допомоги у випадках, коли він у 

даній справі подає або раніше подавав юридичну допомогу особам, інтереси яких суперечать 
інтересам особи, що звернулася з проханням про ведення справи, або брав участь як слідчий, особа, 
що провадила дізнання, прокурор, громадський обвинувач, суддя, секретар судового засідання, 
експерт, спеціаліст, представник потерпілого, цивільний позивач, цивільний відповідач, свідок, 
перекладач, понятий, а також коли в розслідуванні або розгляді справи бере участь посадова особа, з 
якою адвокат перебуває в родинних стосунках. 
Адвокат може мати помічника або кількох помічників із числа осіб, які мають вищу юридичну 

освіту. Умови роботи визначаються контрактом між адвокатом (адвокатським об’єднанням) і 
помічником адвоката з додержанням законодавства про працю. 
Помічник адвоката може виконувати доручення у справах, які знаходяться у провадженні адвоката, 

крім тих, що належать до процесуальних повноважень останнього. 
Адвокат зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю. Предметом адвокатської таємниці є 

питання, з яких громадянин або юридична особа зверталися до адвоката, суть консультацій, порад, 
роз’яснень та інших відомостей, одержаних адвокатом при здійсненні своїх професійних обов’язків. 
Дані попереднього слідства, які стали відомі адвокату у зв’язку з виконанням ним своїх 

професійних обов’язків, можуть бути розголошені тільки з дозволу слідчого або прокурора. Адвокати, 
винні у розголошенні відомостей попереднього слідства, несуть відповідальність згідно з чинним 
законодавством. 
Адвокату, помічнику адвоката, посадовим особам адвокатських об’єднань забороняється 

розголошувати відомості, що становлять предмет адвокатської таємниці і використовувати їх у своїх 
інтересах або в інтересах третіх осіб. 
Професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом. Забороняється будь-яке 

втручання в адвокатську діяльність, вимагання від адвоката, його помічника, посадових осіб і 
технічних працівників адвокатських об’єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю. З 
цих питань вони не можуть бути допитані як свідки. 
Документи, пов’язані з виконанням адвокатом доручення, не підлягають оглядові, розголошенню 

чи вилученню без його згоди. Забороняється прослуховування телефонних розмов адвокатів у зв’язку 
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з оперативно-розшуковою діяльністю без санкції Генерального прокурора України, його заступників, 
прокурорів Республіки Крим, області, міста Києва. 
Не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим, прокурором, а також винесено окрему 

ухвалу суду щодо правової позиції адвоката у справі. 
Адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками процесу. 
Кримінальна справа проти адвоката може бути порушена тільки Генеральним прокурором України, 

його заступниками, прокурорами Республіки Крим, області, міста Києва. Адвоката не можна 
притягнути до кримінальної, матеріальної та іншої відповідальності або погрожувати її застосуванням 
у зв’язку з поданням юридичної допомоги громадянам та організаціям згідно з законом. 
Адвокат та його помічник користуються правом на відпустку та на всі види допомоги по 

державному соціальному страхуванню. 
Внески на державне соціальне страхування сплачуються адвокатом та його помічником на рівні 

осіб, які займаються діяльністю, заснованою на особистій власності фізичної особи та виключно на її 
праці. 
Призначення і виплата адвокату та його помічнику допомоги і пенсій по державному соціальному 

страхуванню провадяться відповідно до законодавства про соціальне страхування і соціальне 
забезпечення. 
Оплата праці адвоката здійснюється на підставі угоди між громадянином чи юридичною особою і 

адвокатським об’єднанням чи адвокатом. 
У разі участі адвоката у кримінальній справі за призначенням та при звільненні громадянина від 

оплати юридичної допомоги через його малозабезпеченість оплата праці адвоката здійснюється за 
рахунок держави в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Порядок призначення 
адвоката для подання юридичної допомоги громадянам визначається кримінально-процесуальним 
законодавством. 
Якщо договір розривається достроково, оплата праці адвоката провадиться за фактично виконану 

роботу. У разі неналежного виконання доручення на вимогу громадянина або юридичної особи, які 
уклали договір з адвокатом чи з адвокатським об’єднанням, внесена плата повертається їм повністю 
або частково, а при виникненні спору - за рішенням суду. 
Порядок оплати праці помічника адвоката визначається угодою між ним та адвокатом чи 

адвокатським об’єднанням. Заробітна плата помічника адвоката не може бути нижчою від 
встановленого державою мінімального розміру заробітної плати. 
Детальніше порядок оплати праці адвоката визначено постановою Кабінету Міністрів України від 

14 травня 1999 р. № 821 “Порядок оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в 
кримінальних справах за рахунок держави”. Цей Порядок визначає механізм оплати праці адвокатів з 
надання правової допомоги в кримінальних справах громадянам, звільненим особою, яка провадить 
дізнання, слідчим, прокурором чи судом від оплати правової допомоги у зв’язку з їхньою 
малозабезпеченістю, а також у разі, коли адвокат за їх призначенням брав участь у процесі дізнання, 
попереднього слідства чи в судових засіданнях. 
Підставою для оплати праці адвокатів з надання правової допомоги громадянам в кримінальних 

справах у таких випадках є постанова особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, ухвала суду 
чи постанова судді та оформлена ними довідка про участь адвоката у справі . 
Копія постанови, ухвали про звільнення громадянина від оплати правової допомоги або про 

призначення адвоката та довідка про його участь у справі подаються керівнику адвокатського 
об’єднання (адвокату, якщо він працює індивідуально), який складає довідку-розрахунок у трьох 
примірниках. 
Один примірник довідки-розрахунку керівник адвокатського об’єднання (адвокат) надсилає особі, 

яка провадила дізнання, слідчому, прокурору чи суду для приєднання до кримінальної справи, другий 
використовується для проведення оплати, третій зберігається у справах адвокатського об’єднання 
(адвоката). 
Оплата праці адвокатів здійснюється за рахунок державного бюджету в розмірі 15 гривень за 

повний робочий день. 
Якщо адвокат був зайнятий у справі неповний робочий день, то оплата його праці провадиться 

пропорційно до затраченого часу виходячи з цього розміру оплати. 
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У разі коли адвокат надавав правову допомогу підозрюваному, обвинуваченому чи підсудному у 
процесі дізнання, попереднього слідства або в судових засіданнях за призначенням, то при визнанні 
громадянина винним у вчиненні злочину і за відсутності підстав для звільнення його від оплати за 
правову допомогу відшкодування витрат покладається на засудженого. 
Контроль за виконанням вироку суду в частині стягнення з винної особи витрат на оплату праці 

адвоката здійснюється в установленому законодавством порядку. 
Кошти за надання правової допомоги перераховуються адвокатському об’єднанню (адвокату) 

Головним управлінням юстиції Мін’юсту в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським та 
Севастопольським міськими управліннями юстиції протягом 10 днів після одержання від них 
необхідних документів. 
Згідно статті 13 Закону, для визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися 

адвокатською діяльністю, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів у 
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються строком на 3 роки 
кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури. Ці комісії утворюються у складі двох палат - 
атестаційної та дисциплінарної. 
Для детальнішого регулювання даного питання Президентом України видано Указ “Про 

Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та Положення про Вищу 
кваліфікаційну комісію адвокатури” від 5 травня 1993 року. 
Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії створюються в Автономній Республіці Крим, областях, 

містах Києві та Севастополі. 
Строк повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії становить три роки, починаючи з дня 

першого засідання комісії. 
Основним завданням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії є визначення рівня професійних знань 

осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю та вирішення питань про дисциплінарну 
відповідальність адвокатів. 
Формування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій та організаційне забезпечення їх діяльності 

здійснюють відповідно Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та 
Севастопольська міська рада. 
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія набуває повноважень після сформування її відповідним 

органом у повному складі. 
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія діє в складі двох палат - атестаційної та дисциплінарної. 
Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію очолює голова, який обирається більшістю голосів від 

загальної кількості членів комісії таємним голосуванням на альтернативній основі з числа членів 
палат на першому засіданні комісії, що має бути скликане у 15-денний строк з часу сформування 
Заступниками голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії за посадою є голови палат комісії. 
Голова комісії і голови палат не можуть обіймати ці посади більше ніж два строки підряд. 
Атестаційна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії створюється у складі 11 членів. До неї 

входять 4 адвокати, 4 судді, по одному представнику відповідно від Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської ради, Головного управління 
юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та 
Севастопольського міського управління юстиції, відділення Спілки адвокатів України. 
Дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії утворюється у складі 9 членів. До неї 

входять 5 адвокатів, 2 судді, по одному представнику відповідно від Головного управління юстиції 
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласного. Київського та 
Севастопольського міського управління юстиції, відділення Спілки адвокатів України. 
Палату кваліфікаційно-дисциплінарної комісії очолює голова, якого обирають більшістю голосів 

від загальної кількості членів палати таємним голосуванням на альтернативній основі при вільному 
висуненні кандидатів з членів палати на першому її засіданні. Голова палати має заступника, який 
обирається в такому самому порядку, як і голова. Голова атестаційної палати одночасно є головою 
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. 
Члени палат кваліфікаційно-дисциплінарної комісії - адвокати обираються на загальних зборах 

(конференції) адвокатів Автономної Республіки Крим, області, міст Києва, Севастополя, судді - на 
конференції суддів Автономної Республіки Крим, області, міст Києва, Севастополя. Представники 
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відділення Спілки адвокатів України як члени палат обираються на зборах відділення Спілки. Члени 
палат - адвокати , судді та представники відділення Спілки адвокатів України обираються таємним 
голосуванням на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатів. Обраним вважається 
кандидат, за якого подано більше половини голосів учасників зборів (конференції). Представник 
обласної, Київської та Севастопольської міської ради як член атестаційної палати обирається 
відповідною радою. Представник Ради міністрів Автономної Республіки Крим призначається Радою 
міністрів Автономної Республіки Крим. 
Члени палат - представники Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міського управлінь юстиції 
призначаються начальником відповідного управління юстиції. ( Абзац п’ятий пункту 1 1 в редакції 
Указу Президента 
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія: 
1) видає свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; 
2) приймає Присягу адвоката України; 
3) припиняє відповідно до цього Положення адвокатську діяльність, анулює свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю та рішення атестаційної палати про видачу такого свідоцтва; 
4) здійснює контроль за додержанням адвокатами зобов’язань, що випливають з Присяги адвоката 

України, актів законодавства України та Правил адвокатської етики; 
5) виявляє причини та умови, що сприяли вчиненню адвокатами дисциплінарних проступків, 

наданню правової допомоги на низькому професійному рівні, та розробляє рекомендації стосовно 
заходів щодо усунення цих причин і умов; 

6) ухвалює рішення про підвищення кваліфікації адвокатів та організовує їх виконання; 
7) обирає представників до складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури. 
У разі грубого порушення адвокатом вимог Закону України “Про адвокатуру”, інших актів 

законодавства і Присяги адвоката України кваліфікаційно-дисциплінарна комісія рішення про 
припинення адвокатської діяльності та про анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською 
діяльністю приймає на підставі рішення дисциплінарної палати тієї ж комісії про накладання 
відповідного дисциплінарного стягнення. Якщо комісія не погодиться з рішенням палати, вона може 
його скасувати і повернути справу на новий розгляд в дисциплінарну палату з поновленням строку 
розгляду справи або своїм рішенням закрити дисциплінарну справу. 
Атестаційна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії: 
1) розглядає заяви осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю; 
2) допускає осіб або відмовляє їм у допуску до складання кваліфікаційних іспитів; 
3) приймає кваліфікаційні іспити; 
4) ухвалює рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю. 
Дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії: 
1) розглядає скарги громадян, окремі ухвали судів, постанови суддів, постанови, подання слідчих 

органів, голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або її членів, заяви адвокатських об’єднань, 
підприємств, установ, організацій на дії адвокатів; 

2) вирішує питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності розглядає 
порушені з цих питань справи приймає рішення про застосування дисциплінарного стягнення або про 
відмову у притягненні адвоката до дисциплінарної відповідальності; 

3) узагальнює дисциплінарну практику палати та адвокатських об’єднань за рік. 
Повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії реалізуються на засіданнях комісії, 

скликання та проведення яких здійснюється відповідно до правил, встановлених для засідань палат, 
головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії (його заступниками) з врахуванням кількісного 
складу обох палат під час застосування правил про кворум, порядок прийняття рішень тощо. 
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія та її палати мають право запитувати та одержувати 

безоплатно необхідну для здійснення їх повноважень інформацію від судів, слідчих органів, органів 
юстиції, прокуратури, внутрішніх справ, інших органів виконавчої влади, адвокатських об’єднань, 
адвокатів, підприємств, установ, організацій, а також від громадян (за їх згодою). Органи і службові 
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особи, до яких надійшов запит, повинні не пізніш як через 10 днів дати відповідь кваліфікаційно-
дисциплінарній комісії. 
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія щорічно запитує від адвокатських об’єднань звіти про якість 

надання правової допомоги, які складаються за результатами проведених ними перевірок і в разі 
потреби має право перевірити достовірність цих звітів. 
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури діє на підставі Положення “Про Вищу кваліфікаційну 

комісію адвокатури”, затвердженого Указом Президента України від 5 травня 1993 року 
Відповідно до цього Положення, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури утворюється при 

Кабінеті Міністрів України. Строк повноважень комісії становить три роки, починаючи з дня першого 
її засідання. 
Основним завданням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є розгляд скарг на рішення 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури у Автономній Республіці Крим, областях, містах 
Києві та Севастополі. 
До складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури входять по одному представнику від кожної 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури. Верховного Суду України, Міністерства юстиції 
України, Спілки адвокатів України. 
Представники від кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури до складу Вищої 

кваліфікаційної комісії адвокатури обираються таємним голосуванням на альтернативній основі при 
вільному висуненні кандидатів з членів кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. Обраним вважається 
кандидат, за якого подано більше половини голосів членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії. 
Представник від Верховного Суду України до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури обирається 
Пленумом Верховного Суду України, а представник від Спілки адвокатів України - правлінням цієї 
Спілки. Представник від Міністерства юстиції України призначається Міністром юстиції України. 
Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури очолює голова, якого обирають таємним голосуванням на 

альтернативній основі при вільному висуненні кандидатів з членів комісії на її першому засіданні. 
Голова комісії має заступника, який обирається в такому самому порядку, як і голова. 
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури: 
1) розглядає скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури або їх палат 

про: відмову в допуску до кваліфікаційних іспитів; відмову у видачі свідоцтва про право на заняття 
адвокатською діяльністю; анулювання рішення атестаційної палати про видачу свідоцтва про право 
на заняття адвокатською діяльністю; накладення на адвоката дисциплінарного стягнення; припинення 
адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; на дії 
кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, їх палат або членів палат, вчинені з порушенням 
чинного законодавства; 

2) розробляє і затверджує програми і порядок складання кваліфікаційних іспитів особами, які 
виявили намір займатися адвокатською діяльністю, порядок видачі та анулювання свідоцтва про 
право на заняття адвокатською діяльністю; 

3) здійснює контроль за діяльністю кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, аналізує 
практику застосування ними Закону України “Про адвокатуру”. Положення про кваліфікаційно-
дисциплінарну комісію адвокатури, актів, прийнятих Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури, 
розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення роботи цих комісій; 

4) схвалює Правила адвокатської етики; 
5) встановлює порядок здійснення контролю за додержанням адвокатами зобов’язань, що 

випливають із Присяги адвоката України, актів законодавства України, Правил адвокатської етики, 
порядок організації та проведення перевірок, передбачених пунктом 18-1 Положення про 
кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури; 

6) затверджує Положення про Єдиний реєстр адвокатів України, складає, веде і систематично 
оприлюднює цей Реєстр; 

7) затверджує зразок ордера, що використовується адвокатом для підтвердження своїх повноважень 
з представництва або захисту клієнта; 

8) виготовляє за встановленим зразком бланки свідоцтва про право на заняття адвокатською 
діяльністю; 
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9) встановлює порядок і форми підвищення кваліфікації адвокатів та координує роботу 
кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з цих питань; 

10) вживає заходів до усунення порушень вимог несумісності адвокатської діяльності з іншими 
видами роботи та причин і умов, що сприяли вчиненню інших порушень законодавства. 
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури в межах своїх повноважень приймає або затверджує 

положення, рекомендації, роз’яснення, рішення, обов’язкові для виконання кваліфікаційно-
дисциплінарними комісіями адвокатури, адвокатами та адвокатськими об’єднаннями, на яких 
поширюється їх дія. 
Перше засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури проводиться в 15-денний строк з часу 

сформування складу комісії. 
Засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є правомочним, якщо в ньому бере участь не 

менш як дві треті членів комісії. 
Засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури веде її голова, а в разі його відсутності -

заступник або один із членів комісії, обраний для цього рішенням комісії. Усі члени комісії в 
прийнятті рішення мають рівні права. 
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури має право: 
1) запрошувати на засідання комісії осіб, які звернулися зі скаргою на рішення кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, представників адвокатських об’єднань, підприємств, установ, 
організацій, а також службових осіб; 

2) запитувати і одержувати безоплатно необхідну для здійснення її повноважень інформацію від 
судів, слідчих органів, органів юстиції, прокуратури, міліції, інших органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування, адвокатських об’єднань, адвокатів, підприємств, установ, 
організацій, а також громадян (за їх згодою); 

3) здійснювати перевірку цільового використання кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями 
адвокатури їх коштів та якості виконання комісіями покладених на них функцій. 
Органи і службові особи, до яких надійшов запит, повинні не пізніш як через 10 днів дати відповідь 

Вищій кваліфікаційній комісії. 
Скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури розглядаються у місячний 

строк з дня надходження. 
У разі складності обставин, пов’язаних зі скаргою, чи потреби в додатковій їх перевірці голова 

Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури може продовжити строк розгляду скарги до трьох місяців, 
письмово повідомивши про це особу, яка подала скаргу. 
У результаті розгляду справи Вища кваліфікаційна комісія адвокатури може ухвалити таке 

рішення: 
1) залишити рішення палати або кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без змін, а 

скаргу без задоволення; 
2) змінити рішення; 
3)скасувати рішення і надіслати справу в ту саму кваліфікаційно-дисциплінарну комісію для нового 

розгляду або закрити справу або прийняти справу до свого провадження, розглянути її по суті та 
постановити нове рішення. 
Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є остаточним. 
Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури приймаються таємним голосуванням більшістю 

голосів від загальної кількості членів комісії. 
Рішення викладається в письмовій формі з наведенням мотивів його прийняття і підписується 

головуючим на засіданні. 
Член комісії може особисто або спільно з іншими членами комісії викласти окрему думку щодо 

рішення комісії. Окрема думка додається до справи. 
У рішенні Вищої кваліфікаційної комісії повинно бути зазначено: назву комісії, її склад, місце і час 

засідання, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подала скаргу, короткий зміст оскарженого рішення, 
суть скарги, висновок у справі, мотиви прийнятого рішення та результати розгляду справи. 
Члени Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звільняються від виконання своїх службових 

обов’язків на час роботи комісії зі збереженням за цей час середньомісячного заробітку за рахунок 
коштів комісії. 
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Вища кваліфікаційна комісія адвокатури щорічно інформує про свою роботу Кабінет Міністрів 
України. 
При видачі кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю особа, якій вручено це свідоцтво, приймає Присягу адвоката України. 
За порушення вимог Закону, інших актів законодавства України, що регулюють діяльність 

адвокатури. Присяги адвоката України рішенням дисциплінарної палати кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії до адвоката можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення: 

1) попередження; 
2) зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року; 
3) анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 
Рішення про накладення дисциплінарного стягнення може бути оскаржено до Вищої 

кваліфікаційної комісії адвокатури або в судовому порядку. 
Питання про дисциплінарну відповідальність адвоката - члена адвокатського об’єднання 

регулюється також статутом відповідного об’єднання. 
Адвокатська діяльність може бути припинена рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури, а видане свідоцтво анульовано у випадках: 
1) засудження адвоката за вчинення злочину - після набрання вироком законної сили; 
2) обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недієздатним; 
3) втрати громадянства України; 
4) грубого порушення вимог цього Закону та інших актів законодавства України, які регулюють 

діяльність адвокатури, Присяги адвоката України. 
Адвокати та адвокатські об’єднання можуть створювати регіональні, загальнодержавні та 

міжнародні спілки та асоціації. 
Спілки та асоціації адвокатів представляють інтереси адвокатів у державних органах і об’єднаннях 

громадян, захищають соціальні та професійні права адвокатів, здійснюють методичну і видавничу 
роботу, сприяють підвищенню професійного рівня адвокатів, можуть створювати спеціальні фонди і 
діють відповідно до своїх статутів. 

Законодавство до теми: 

1. Конституція України 
2. Закон України “Про адвокатуру” від 19 грудня 1992 року № 2887 - XII 
3. Про Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та Положення про Вищу 

кваліфікаційну комісію адвокатури. Указ Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93. 
4. Про затвердження Порядку оплати праці адвокатів з надання громадянам правової допомоги в 

кримінальних справах за рахунок держави. Постанова КМУ від 14 травня 1999 р. № 821. 
5. Про порядок реєстрації адвокатських об’єднань. Постанова КМУ від 27 квітня 1993 р. № 302. 
6. Про затвердження Порядку та умов добровільного соціального страхування громадян, які 

займаються підприємницькою діяльністю, заснованою на особистій власності та виключно їхній 
праці, і адвокатів. Затверджено Постановою Правління Фонду соціального страхування України від 
16.03.94 № 25. 

7. Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства. Прийнято 
делегацією дванадцяти країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 року. 

8. Правила адвокатської етики. Схвалено Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при 
Кабінеті Міністрів України 1 жовтня 1999 року протокол від 1 - 2 жовтня 1999 р. № 6/У1 

Тема 15: Органи і установи юстиції 
Систему органів юстиції в Україні становлять: 
1) Міністерство юстиції; 
2) Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим; 
3) обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції; 
4) районні, районні у містах управління юстиції; 
5) міські (міст обласного значення) управління юстиції. 
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Міністерство юстиції України (далі - Мін’юст України) є центральним органом виконавчої влади, 
який організовує здійснення державної правової політики, керує дорученою йому сферою управління, 
несе відповідальність за її стан та розвиток. 
Основними завданнями Мін’юсту України є: 
1) організація здійснення державної правової політики, підготовка пропозицій щодо проведення в 

Україні правової реформи, сприяння розвитку правової науки; 
2) підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства, розроблення проектів нормативних 

актів та міжнародних договорів з правових питань, здійснення правової експертизи проектів 
нормативних актів, державна реєстрація нормативних актів, систематизація законодавства України; 

3) підготовка за поданням міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щорічних 
планів законопроектної роботи та планів роботи з адаптації законодавства України до законодавства 
Європейського Союзу, координація нормотворчої діяльності в центральних органах виконавчої влади 
та контроль за цією діяльністю; 

4) забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина; 
5) організаційне та матеріально-технічне забезпечення судів загальної юрисдикції, організація 

виконання судових рішень, роботи з кадрами, експертне забезпечення правосуддя; 
6) організація роботи нотаріату, діяльності щодо реєстрації актів громадянського стану; 
7) розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду; 
8) здійснення міжнародно-правового співробітництва. 
Мін’юст України здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені у встановленому 

порядку Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, 
обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції, районні, районні у містах, міські 
(міст обласного підпорядкування) управління юстиції, підприємства, установи і організації, що 
належать до сфери його управління. 
Керівники управлінь юстиції призначаються на посаду за погодженням з головами відповідних 

місцевих державних адміністрацій. 
Мінюст України в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства України 

видає накази, організовує і контролює їх виконання. У випадках, передбачених законодавством, 
нормативно-правові акти Міністерства є обов’язковими для виконання центральними та місцевими 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і 
організаціями незалежно від форм власності та громадянами. Нормативно-правові акти Міністерства 
підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством. Мін’юст України у разі 
потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти. 
Мін’юст України очолює Міністр, якого за поданням Прем’єр-міністра України призначає на 

посаду Президент України. Міністр несе персональну відповідальність перед Президентом України і 
Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Міністерство завдань і здійснення ним 
своїх функцій. 
Міністр має заступників, які призначаються відповідно до законодавства. 
Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо головних напрямів розвитку 

правової системи України в Міністерстві можуть бути утворені наукова, науково-консультативна 
ради та інші органи дорадчого і координаційного характеру. Склад цих рад і органів та положення про 
них затверджує Міністр. 
Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласні. 

Київське та Севастопольське міські управління юстиції (далі - управління юстиції) є територіальними 
органами Міністерства юстиції України. Управління юстиції утворюється Мін’юстом і йому 
підпорядковується. 
Основними завданнями управління юстиції є: 
1) участь в організації здійснення державної правової політики; 
2) забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина; 
3) організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районних, районних у містах, 

міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, районних (міських) судів, нотаріату, державної 
виконавчої служби, інших установ юстиції, експертне забезпечення правосуддя; 

4) організація роботи органів реєстрації актів громадянського стану; 
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5) здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів міністерств, республіканських 
комітетів, інших органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних. Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій, їх відділів, управлінь та інших підрозділів, 
місцевих органів господарського управління та контролю; 

6) здійснення легалізації місцевих об’єднань громадян та реєстрації інших юридичних осіб у 
порядку, встановленому чинним законодавством; 

7) здійснення у випадках, передбачених законодавством, реєстрації прав на нерухоме майно. 
ведення реєстру застави майна; 

8) здійснення методичного керівництва правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на 
державних підприємствах, в установах і організаціях, надання зазначеним органам, а також органам 
місцевого самоврядування методичної допомоги у приведенні їх нормативних актів у відповідність до 
чинного законодавства; 

9) представлення за дорученням Мін’юсту інтересів Президента України, Кабінету Міністрів 
України і Мін’юсту під час розгляду справ у судах областей, міст Києва і Севастополя, підготовка 
матеріалів до розгляду цих справ; 

10) здійснення міжнародно-правового співробітництва в межах повноважень; 
11) розвиток правової інформатизації, формування у громадян правового світогляду; 
12)  організація роботи з кадрами в апараті управління, районних (міських) судах, районних, 

районних у містах, міських (міст обласного значення) управліннях юстиції та підвідомчих установах, 
підвищення їх кваліфікації. 
Управління юстиції здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через утворені в 

установленому порядку районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління 
юстиції. 
Управління юстиції у межах своєї компетенції видає накази, які є обов’язковими для виконання 

районними, районними в містах, міськими (міст обласного значення) управліннями юстиції, 
підвідомчими йому установами та органами і посадовими особами. 
Нормативно-правові акти управління юстиції підлягають державній реєстрації в порядку, 

встановленому законодавством. Управління у разі потреби видає разом з іншими місцевими органами 
виконавчої влади спільні акти. 
Начальник управління юстиції призначається на посаду та звільняється з посади Міністром юстиції 

України за погодженням з головою відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної. 
Київської та Севастопольської міської державної адміністрації. 
Начальник управління юстиції має заступників, один з яких є одночасно начальником відділу 

реєстрації актів громадянського стану, а інший - начальником відділу державної виконавчої служби. 
В управлінні юстиції для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, 

утворюється колегія в складі начальника управління юстиції (голова колегії), заступників начальника 
управління юстиції за посадою. До складу колегії можуть входити керівники районних, районних у 
містах, міських (міст обласного значення) управлінь юстиції, а також інші фахівці. Склад колегії 
затверджується Мін’юстом. Рішення колегії запроваджуються в життя наказами начальника 
управління юстиції. 
Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо поліпшення організації і діяльності 

установ юстиції та з інших питань при управлінні юстиції може бути створено науково-
консультативну раду, склад якої та положення про неї затверджуються начальником управління 
юстиції. 
Для надання управлінню юстиції допомоги з питань удосконалення правової роботи в сфері 

економіки при ньому може бути створена методична рада з правової роботи, склад якої і положення 
про неї затверджуються начальником управління юстиції. 
Статус Вищої ради юстиції визначається Конституцією України і Законом України “Про вищу раду 

юстиції” від 15 січня 1998 року. Відповідно до цього закону, вища рада юстиції є колегіальним, 
незалежним органом, відповідальним за формування високопрофесійного суддівського корпусу, 
здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі, а 
також за прийняття рішень стосовно порушень суддями і прокурорами вимог щодо несумісності та в 
межах своєї компетенції про їх дисциплінарну відповідальність. 
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Строк повноважень членів Вищої ради юстиції, крім тих, хто входить до її складу за посадою, 
становить шість років. 
Вища рада юстиції: 
1) вносить подання Президенту України про призначення суддів на посади або про звільнення їх з 

посад; 
2) розглядає справи і приймає рішення стосовно порушення суддями і прокурорами вимог щодо 

несумісності; 
3) здійснює дисциплінарне провадження стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих 

спеціалізованих судів; 
4) розглядає скарги на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів 

апеляційних та місцевих судів, а також прокурорів. 
Відповідно до Конституції України Вища рада юстиції складається з двадцяти членів. Верховна 

Рада України, Президент України, з’їзд суддів України, з’їзд адвокатів України, з’їзд представників 
юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають до Вищої ради юстиції по 
три члени, всеукраїнська конференція працівників прокуратури - двох членів Вищої ради юстиції. До 
складу Вищої ради юстиції входять за посадою Голова Верховного Суду України, Міністр юстиції 
України, Генеральний прокурор України. 
На посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендований громадянин України, не 

молодший тридцяти п’яти років і не старший шістдесяти років, який проживає в Україні не менш як 
десять останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі 
права не менше десяти років. Ці вимоги частини першої цієї статті не поширюються на осіб, які 
входять до складу Вищої ради юстиції за посадою. Не можуть бути членами Вищої ради юстиції 
особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними, та особи, які мають не зняту або 
непогашену судимість. 
Вища рада юстиції є повноважною за умови призначення на посаду не менш як трьох четвертих від 

її конституційного складу та складення ними присяги, враховуючи тих осіб, які входять до Вищої 
ради юстиції за посадою. 
Член Вищої ради юстиції перед вступом на посаду, але не пізніше двох місяців з дня призначення, 

складає на засіданні Верховної Ради України присягу. Відмова скласти присягу має наслідком втрату 
членства у Вищій раді юстиції. 
Повноваження члена Вищої ради юстиції припиняються у разі: 
1) закінчення строку, на який його призначено; 
2) набрання законної сили обвинувальним щодо нього вироком суду; 
3) втрати ним громадянства України; 
4) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим; 
5) наявності підстав, визначених у статті 7 Закону; 
6) подання ним за власним бажанням заяви про припинення повноважень; 
7) неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я при наявності медичного висновку, 

підтвердженого судом; 
8) порушення присяги або скоєня аморального вчинку. 
9) звільнення з посади, із зайняттям якої він входить до складу Вищої ради юстиції; 
10)  його смерті. 
У Вищій раді юстиції утворюються секції: 
1) з питань підготовки подань для призначення суддів уперше та звільнення їх з посад; 
2) дисциплінарна секція для здійснення дисциплінарного провадження, розгляду скарг на рішення 

про притягнення до дисциплінарної відповідальності і прийняття рішення про порушення суддями і 
прокурорами вимог щодо несумісності. 
Координує роботу Вищої ради юстиції Голова Вищої ради юстиції, а в разі його відсутності -

заступник Голови Вищої ради юстиції. 
Робота у вищій раді юстиції проводиться у формі засідань. Засідання Вищої ради юстиції 

вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від її конституційного 
складу. Засідання Вищої ради юстиції проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за 
рішенням більшості від її конституційного складу. 
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Вища рада юстиції для здійснення своїх повноважень може витребувати та одержувати необхідну 
інформацію та судові справи від судів, підприємств, установ, організацій, громадян та їх об’єднань. 
Судові справи, розгляд яких не закінчено, надаються членам Вищої ради юстиції на їх вимогу для 
ознайомлення у зв’язку з виконанням доручень з перевірки конкретних справ Голови або заступника 
Голови Вищої ради юстиції, 
Вища рада юстиції приймає такі акти: 
1) подання про призначення суддів; 
2) подання про звільнення суддів з посади; 
3) рішення про порушення вимог щодо несумісності; 
4) рішення про дисциплінарну відповідальність; 
5) рішення по скарзі на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності; 
6) рішення про увільнення члена Вищої ради юстиції у випадках, передбачених статтею 18 Закону. 
Організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Вищої ради юстиції 

здійснює секретаріат. 
Керівник та інші посадові особи секретаріату Вищої ради юстиції є державними службовцями. 
Статус нотаріату визначається Законом України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993 року. Нотаріат в 

Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов’язок посвідчувати права, а також 
факти, що мають юридичне значення та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом з 
метою надання їм юридичної вірогідності. 
Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних 

нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються 
приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси). 
Документи, оформлені державними і приватними нотаріусами, мають однакову юридичну силу. 
У населених пунктах, де немає нотаріусів, нотаріальні дії, передбачені статтею 38 цього Закону, 

вчиняються уповноваженими на це посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, 
міських Рад народних депутатів. 
Вчинення нотаріальних дій за кордоном покладається на консульські установи України, а у 

випадках, передбачених чинним законодавством, - на дипломатичні представництва України. 
Нотаріусом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту (університет, 

академія, інститут) і пройшов стажування протягом шести місяців в державній нотаріальній конторі 
або у нотаріуса, що займається приватною нотаріальною практикою, склав кваліфікаційний іспит та 
одержав свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, 
яка має судимість. 
Нотаріус не може перебувати в штаті інших державних, приватних та громадських підприємств і 

організацій, займатися підприємницькою і посередницькою діяльністю, а також виконувати іншу 
оплачувану роботу, крім тієї, яка передбачена абзацом другим статті 4 цього Закону, а також 
викладацької і наукової у вільний від роботи час. 
Нотаріус має право: 
1) витребувати від підприємств, установ і організацій відомості та документи, необхідні для 

вчинення нотаріальних дій; 
2) складати проекти угод і заяв, виготовляти копії документів та виписки з них, а також давати 

роз’яснення з питань вчинення нотаріальних дій і консультації правового характеру. Чинним 
законодавством нотаріусу можуть бути надані й інші права. 
Нотаріус зобов’язаний: 
1) здійснювати свої професійні обов’язки відповідно до цього Закону і принесеної присяги; 
2) сприяти громадянам, підприємствам, установам і організаціям у здійсненні їх прав та захисті 

законних інтересів, роз’яснювати права і обов’язки, попереджати про наслідки вчинюваних 
нотаріальних дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду; 

3) зберігати в таємниці відомості, одержані ним у зв’язку з вчиненням нотаріальних дій; 
4) відмовити у вчиненні нотаріальної дії в разі її невідповідності законодавству України або 

міжнародним договорам. 
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Особа, якій вперше надається право займатися нотаріальною діяльністю, в управлінні юстиції Ради 
Міністрів Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій в урочистій обстановці приносить присягу. 
Нотаріуси та інші посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, зобов’язані додержувати таємниці 

цих дій. 
Відповідно до статті 10 Закону для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають 

намір займатися нотаріальною діяльністю, при управлінні юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, 
обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій утворюється 
кваліфікаційна комісія нотаріату, положення про яку затверджується Міністерством юстиції України. 
На підставі результатів складеного іспиту кваліфікаційна комісія нотаріату приймає рішення про 

можливість допуску особи до нотаріальної діяльності. Особи, які не склали кваліфікаційний іспит, 
допускаються до його повторного складання не раніш як через один рік. Рішення кваліфікаційної 
комісії може бути оскаржено у Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату при Міністерстві юстиції 
України в місячний строк з дня вручення його копії заінтересованій особі. Положення про Вищу 
кваліфікаційну комісію нотаріату затверджується Кабінетом Міністрів України. 
Державні нотаріальні контори відкриваються і ліквідуються Міністерством юстиції України. 
В обласних центрах, містах Києві, Сімферополі та Севастополі засновуються державні нотаріальні 

архіви, які є складовою частиною Національного архівного фонду і здійснюють тимчасове (до 75 
років) зберігання нотаріальних документів. 
Питання організації діяльності та компетенція державного нотаріального архіву визначаються 

положенням про нього, що затверджується Міністерством юстиції України за погодженням з 
Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України. 
Державний нотаріальний архів очолює завідуючий, який призначається на посаду і звільняється з 

неї управлінням юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської 
міської державної адміністрації. Мережа і штати державних нотаріальних архівів затверджуються в 
порядку, передбаченому для державних нотаріальних контор. 
За вчинення нотаріальних дій державні нотаріуси справляють державне мито у розмірах, 

встановлених чинним законодавством. За надання державними нотаріусами додаткових послуг 
правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а також технічного 
характеру справляється окрема плата у розмірах, що встановлюються управліннями юстиції Ради 
Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій. Кошти, одержані від надання таких додаткових послуг, спрямовуються до Державного 
бюджету України. Крім державних нотаріальних контор є також і приватні нотаріальні контори, їх 
діяльність регламентується Законом, Реєстрація приватної нотаріальної діяльності провадиться 
управліннями юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних. Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій за заявою особи, яка має свідоцтво про право на заняття 
нотаріальною діяльністю. 
Реєстраційне посвідчення видається управлінням юстиції у 15-денний строк з моменту подачі 

заяви. Відмова у реєстрації приватної нотаріальної діяльності не допускається. Про видане 
реєстраційне посвідчення управління юстиції повідомляє податкову інспекцію за місцезнаходженням 
робочого місця нотаріуса. 
Згідно статті ЗО Закону, приватна нотаріальна діяльність припиняється, а реєстраційне посвідчення 

анулюється управліннями юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласних, Київської та 
Севастопольської міських державних адміністрацій у випадках: 

1) подання приватним нотаріусом письмового клопотання про припинення своєї діяльності; 
2) анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю; 
3) коли приватний нотаріус не уклав договір службового страхування чи не вніс страхову заставу 

для забезпечення відшкодування шкоди, передбачену статтею 28 цього Закону або не поповнив 
страхову заставу до встановленого розміру; 

4) коли приватний нотаріус без поважних причин не виконує своїх обов’язків протягом двох 
місяців і не повідомив про це управління юстиції; 

5) невідповідності приватного нотаріуса займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану 
здоров’я, що на тривалий час перешкоджає нотаріальній діяльності. 
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Приватний нотаріус, діяльність якого припиняється, в місячний строк зобов’язаний передати 
документи, що стосуються вчинених ним нотаріальних дій, в державний нотаріальний архів. 
Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за 

домовленістю між нотаріусом та громадянином або юридичною особою. 
Оплата додаткових послуг правового характеру, що надаються приватними нотаріусами і не 

належать до вчинюваної нотаріальної дії, провадиться за домовленістю сторін. 
Нотаріальні дії вчиняються: державними нотаріальними конторами, державними нотаріальними 

архівами, приватними нотаріусами, посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, 
міських Рад, консульськими установами України. 
Заінтересована особа, яка вважає неправильною вчинену нотаріальну дію або відмову у вчиненні 

нотаріальної дії, вправі подати про це скаргу до районного (міського) народного суду за 
місцезнаходженням державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву, виконавчого 
комітету сільської, селищної, міської Ради народних депутатів чи робочого місця приватного 
нотаріуса. 
Нотаріуси відповідно до законодавства України, міжнародних договорів застосовують норми 

іноземного права. 
Нотаріуси приймають документи, складені відповідно до вимог іноземного права, а також 

вчиняють посвідчувальні написи за формою, передбаченою іноземним законодавством, якщо це не 
суперечить законодавству України. 

Законодавство до теми: 

1. Конституція України 
2. Закон України “Про нотаріат” від 2 вересня 1993 року № 3425-ХП 
3. Закон України “Про Вищу раду юстиції” від 15 січня 1998 року № 22/98-ВР 
4. Про управління юстиції Міністерства юстиції України. Указ Президента України від 18 травня 

1994 року № 236/94 
5. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України. Указ Президента України від 

ЗО грудня 1997 року № 1396/97 
6. Про систему органів юстиції. Постанова КМУ від ЗО квітня 1998 р. № 592 
7. Про затвердження Положення про Вищу кваліфікаційну комісію нотаріату. Постанова КМУ від 

22 лютого 1994 р. № 114 
8. Про затвердження Положення про Координаційну раду з проблем судової експертизи при 

Міністерстві юстиції України. Постанова КМУ від 16 листопада 1994 р. № 778. 
9. Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції. 

Затверджено Наказ Міністерства юстиції України 05.02.99 № 9/5 ( г0070-99 ) 
10. Про затвердження Положення про Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в 

Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції та 
Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції. Наказ 
Міністерства юстиції України від 01.06.98 № 33/5 

11. Про затвердження Примірного положення про порядок надання державними нотаріусами 
додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями, а 
також послуг технічного характеру. Наказ Міністерства юстиції України від 04.01.98 № 3/5 

12. Про затвердження інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами 
виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад народних депутатів України. Наказ 
Міністерства юстиції України від 25 серпня 1994 р. № 22/5. 

Тема 16: Судові і правоохоронні органи зарубіжних країн 
В зв’язку з проведенням в Україні судово-правової реформи великого значення набуває 

реформування судових і правоохоронних органів в Україні. Тому набуває великого значення вивчення 
зарубіжного досвіду реформування пенітенціарної системи.    
Після обговорень, що відбулися між офіційними посадовими особами Ради Європи та 

представниками уряду України, було досягнуто згоди про те, що Рада Європи підготує програму 
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співробітництва з метою надання консультативних послуг та забезпечення керівних принципів у 
справі приведення в’язничної системи України у більшу відповідність до західноєвропейських 
стандартів та Європейських в’язничних правил. 
В основу програми була покладена необхідність: 
1) підготувати опис системи управління української в’язничної адміністрації, включаючи заклади 

для підготовки персоналу та окремі пенітенціарні установи; 
2) зробити оцінку можливостей запровадження необхідних перетворень у світлі Європейських 

в’язничних правил; 
3) підготувати конкретні пропозиції щодо запровадження змін як у короткостроковій, так і в 

довгостроковій перспективі. 
Територія України була включена до складу Польщі у XVI сторіччі, а в 1703 році вона була 

проголошена частиною Росії. Наприкінці першої світової війни були намагання створити незалежний 
уряд, але у 1922 році після громадянської війни та вторгнення Червоної Армії Україна стала 
Радянською Федеративною Соціалістичною Республікою. Вся територія України увійшла до складу 
СРСР у 1945 році. 24 серпня 1991 року Україна проголосила свою незалежність і пізніше, цього ж 
року, після розпаду СРСР, взяла участь у першому засіданні нової Співдружності Незалежних 
Держав. 
Територія України складає 603 700 кв. км і вона є другою за розмірами європейською державою. 

Вона має спільні кордони з Польщею, Бєларуссю, Росією, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та 
Молдовою. Населення України складає приблизно 52,1 млн. чоловік, з яких 72% — українці, а 22% — 
росіяни. У 1989 році офіційною мовою в Україні була проголошена українська, хоча широко також 
застосовується російська мова. 
Адміністративний устрій країни передбачає 24 області та Автономну Республіку Крим. Київ є 

столицею і найбільшим містом України з населенням більш як 3 млн. мешканців. Більше одного 
мільйона мешканців мають 4 міста: Харків, Дніпропетровськ, Одеса та Донецьк. 
До незалежності українська економіка була складовою частиною планової економіки Радянського 

Союзу. Приблизно 40% виробництва України було спрямовано на військовий та промисловий сектори 
радянської економіки. Згортання таких тісних економічних зв’язків та зменшення попиту на експорт 
військової продукції призвели до різкого падіння виробництва у всіх секторах. Впродовж перших 
трьох років незалежності валовий внутрішній продукт зменшився приблизно на 50%, але на початку 
1995 року це падіння було практично зупинене. 
У 1991—1993 роках інфляція зросла з 390% до 10255% головним чином в результаті великих 

витрат у промисловому та соціальному секторах. Запровадження більш суворої грошової політики у 
1994 році призвело до скорочення щомісячної інфляції до менш ніж 10%; на середину 1995 року 
щомісячна інфляція становила менше 5%. Невдовзі після проголошення незалежності як тимчасовий 
захід була запроваджена українська валюта — карбованець. Її обмінний курс впав з . 293 крб. за 1 дол. 
США у 1992 році до приблизно 186 000 крб. за 1 дол. США у середині 1996 року. Після багатьох 
затримок у вересні 1996 року карбованець був замінений новою національною валютою — гривнею з 
обмінним курсом приблизно 1,89 за 1 дол. США. 
Хоча Україна і забезпечує себе вугіллям, вона змушена імпортувати 90% потреб нафти і 75% 

природного газу. Оскільки Україна має свої власні уранові запаси, атомна енергетика є одним з 
найдешевших і найбільш незалежних джерел енергії, і приблизно 30% національного виробництва 
електроенергії забезпечувалося 5 атомними електростанціями України. У квітні 1986 року в 
результаті вибуху одного з атомних реакторів на Чорнобильській АЕС 40 тис. кв. км української 
території зазнали радіоактивного забруднення, а 4,7 млн. га сільськогосподарських земель були 
втрачені. 
З того часу із забруднених районів було переселено приблизно 120 тис. мешканців, а 3 млн. осіб, які 

безпосередньо постраждали від вибуху, зараз мають право на безкоштовні ліки, субсидії на їжу та 
достроковий вихід на пенсію. Сьогодні 1/6 частина національного бюджету витрачається на 
послаблення наслідків Чорнобильської аварії. Вже досягнуто згоди про те, що міжнародне 
співтовариство надасть фінансову допомогу для того, щоб Чорнобильську АЕС можна було закрити 
до 2000 року. 
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Загальне скорочення доходів населення призвело до суттєвого зростання чисельності бідних людей. 
За даними Організації Об’єднаних Націй у 1989—1993 роках частина сімейного бюджету, що 
використовується на харчування, зросла на 24%, в той час як середня щоденна калорійність їжі 
знизилася приблизно на 19%. В той же час погіршилася якість медичного обслуговування, що 
зумовлюється застарілим обладнанням та хронічним браком ліків. Україна знаходилась у повній 
залежності від СРСР з точки зору постачання ліків та сировини для їх виготовлення,  у 1991 році на 
їхній імпорт Україна витратила 800 млн. дол. США. У 1992 році цей імпорт взагалі припинився. Хоча 
сьогодні ситуація дещо поліпшилася, Україна все ще не спроможна виробляти деякі з найбільш 
важливих фармацевтичних препаратів, брак валюти обмежує імпорт. 
У жовтні 1994 року Президент Кучма запропонував програму реформ із 6 пунктів, яка підтвердила і 

посилила намір уряду України прямувати до ринкової економіки. Після цього МВФ затвердив першу 
половину короткострокового кредиту у розмірі 700 млн. дол. США, Світовий банк надав 
реабілітаційну позику 500 млн. дол. США, а у квітні 1995 року МВФ затвердив резервну угоду у 
розмірі 1,96 млрд. дол. США. 
До проголошення незалежності пенітенціарна система України, як і усіх інших республік 

колишнього СРСР, функціонувала відповідно до законодавчих та нормативних вимог, встановлених 
Кримінальним кодексом СРСР та його підзаконними актами. Після 24 серпня 1991 року ця структура 
була значно виправлена з метою врахування нових обставин. У 1993 році набув чинності український 
Виправно-трудовий кодекс, положення якого з того часу неодноразово змінювалися з метою 
збільшення кількості передач, які в’язень може отримувати і послаблення деяких попередніх 
обмежень на листування та побачення. В той же час продовжується робота над розробкою нового 
Кримінального кодексу, Кримінально-процесуального кодексу та Кримінально-виконавчого кодексу. 
Можна сподіватися, що остаточні проекти цих документів будуть подані парламенту на розгляд у 
найближчому майбутньому. 

14 липня 1992 року Україна подала заявку про вступ до Ради Європи. У вересні 1992 року 
українському парламентові був наданий статус спеціально запрошеного гостя в Парламентській 
асамблеї Ради Європи, яка у своєму висновку № 190(1995) рекомендувала Комітетові міністрів 
запропонувати Україні стати членом Ради Європи і надати їй 12 місць у Парламентській асамблеї. 
Ці рекомендації, ухвалені Асамблеєю 26 вересня 1995 року, спиралися на розуміння того, що через 

рік після вступу Україна, крім іншого, схвалить нову Конституцію, концепцію правової політики у 
галузі захисту прав людини, правової та судової реформи, новий Кримінальний кодекс та 
Кримінально-процесуальний кодекс. Передбачалося також, що функція управління в’язницями буде 
передана Міністерству юстиції до кінця 1998 року. 
Асамблея також відзначила, що Україна, крім іншого, має намір підписати Європейську конвенцію 

з прав людини під час вступу до Ради Європи, підписати впродовж одного року та ратифікувати 
впродовж трьох років з моменту вступу Протокол № 6 до Конвенції про захист прав і основних 
свобод людини, що стосується скасування смертної кари, а також запровадити мораторій на 
виконання смертних вироків з дня вступу. Україна стала членом Ради Європи 9 листопада 1995 року і 
у своєму виступі перед Парламентською асамблеєю 23 квітня 1996 року Президент Кучма підтвердив, 
що Україна поважатиме всі свої зобов’язання. Конвенція з прав людини була підписана у листопаді 
1995 року, а Європейська конвенція про запобігання тортурам і нелюдському або такому, що 
принижує гідність, поводженню чи покаранню була підписана у травні 1996 року. Жодна з цих 
конвенцій ще не ратифікована. 
У 1992 році у Кримінальний кодекс та у Кримінально-процесуальний кодекс були внесені зміни, в 

результаті яких кількість злочинів, що караються смертною карою, була зменшена. Злочини, за які 
може бути призначена смертна кара, визначаються в українському Кримінальному кодексі: 

1) посягання на життя державного діяча (стаття 58); 
2) посягання на життя представника іноземної держави (стаття 59); 
3) посягання на життя групи людей або майно (стаття 60); 
4) умисне вбивство при обтяжуючих обставинах (стаття 93); 
5) посягання на житія  працівника  міліції  або  народного дружинника,  а  також 

військовослужбовця у зв’язку з їх діяльністю по охороні громадського порядку (стаття 190'). 
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Особа, засуджена до смертної кари, спочатку направляється у слідчий ізолятор, де вона має сім днів 
на оскарження. Якщо вона особисто не подає оскарження, начальник в’язниці робить це замість неї. 
Розгляд оскарження може тривати багато місяців і засуджені не зобов’язані особисто бути присутніми 
на ньому, хоча багатьом з них це дозволяється. Якщо суди не задовольняють оскарження, засуджений 
може тоді подати прохання Президенту про помилування і він утримується у слідчому ізоляторі іноді 
впродовж багатьох місяців, поки його апеляція не буде розглянута президентською комісією. 
Якщо Президент приймає рішення про помилування, смертна кара може бути замінена 

позбавленням волі на строк до 20 років і засуджений переводиться у колонію особливого режиму 
(максимальна охорона) № 52 у Донецькій області або № 58 у Хмельницькій області. Такі засуджені 
мають такий самий статус як і «особливо небезпечні рецидивісти» за визначенням статті 26 
Кримінального кодексу і після відбуття 50% призначеного строку покарання можуть бути переведені 
в іншу категорію. 
Більшість старших посадових осіб не знають, які процедури здійснюються безпосередньо перед 

виконанням смертного вироку, де він виконується, що відбувається з тілом страченого і яка 
інформація надається, якщо вона взагалі надається, найближчим родичам. Офіційні запити щодо 
отримання такої інформації і відповідних цифрових даних були відхилені на підставі того, що уряд 
розглядає такі дані як державну таємницю; правда, ми отримали підтвердження, що смертні вироки 
виконуються шляхом розстрілу. 
Офіційні особи надали інформацію про те, що впродовж останніх п’яти років 126 оскаржень були 

задоволені і що у червні 1996 року 160 засуджених до смертної кари чекали результатів розгляду їхніх 
оскаржень у суді або відповіді на їхні прохання до Президента про помилування. 
Додаткова інформація була отримана з газети, у якій було опубліковане інтерв’ю з Головою 

Верховного Суду: він, як писала газета, сказав, що за 15 останніх років, тобто з 1981 по 1995 рік, до 
смертної кари було засуджено 1984 особи, 185 з них — у 1995 році і що у першій половині 1996 року 
до смертної кари було засуджено 93 особи. Організація «Міжнародна амністія», посилаючись на 
статистичні дані, які начебто були оприлюднені Міністерством юстиції, але які нам не були надані, 
повідомила, що у 1995 році до смертної кари була засуджена 191 особа і що 149 (78%) з цих осіб були 
страчені; аналогічні дані за 1994 рік складають відповідно 143 і 60 (41,9%). 
Жоден із засуджених, які чекали на рішення Президента і з якими ми розмовляли, нічого не знав 

про подальші процедури або інформування. Один із них сказав нам, що, якби Президент відхилив 
його прохання про помилування, то він би вже не жив; хоча з цього приводу йому не було надано 
ніякої офіційної інформації. Все, що нам вдалося з’ясувати з певним ступенем достовірності — це те, 
що засуджений, прохання про помилування якого відхиляється, забирається із слідчого ізолятора 
групою, що називається «конвой». Ці люди, які входять до складу спеціального підрозділу 
Міністерства внутрішніх справ, доставляють в’язня у невідоме місце і там його розстрілюють. Ніякої 
інформації про те, що відбувається з тілом страченого або яка інформація надається, якщо вона 
взагалі надається, найближчим родичам, нам не було надано. 
Коли Україна вступила до Ради Європи у 1995 році, вона взяла на себе зобов’язання підписати 

Протокол № 6 до Європейської конвенції з прав людини, який стосується скасування смертної кари, 
впродовж наступного року ратифікувати його впродовж 3 років після приєднання до Конвенції і 
негайно запровадити мораторій на виконання смертних вироків. Статті, що публікуються у газетах та 
інформація, що надається неурядовими організаціями, породжують сумніви щодо дотримання 
мораторію на виконання смертних вироків; аналогічні сумніви були також висловлені адвокатом 
одного із нещодавно засуджених до смертної кари. 
Перевірка журналу реєстрації в одному із слідчих ізоляторів (№192 в Одеській області) показала, 

що у 1996 році з цього ізолятора було вивезено 10 засуджених до смертної кари. Жоден з офіційних 
записів не вказував, чому в’язні були вивезені, куди вони були вивезені, чи вони були помилувані, чи 
смертний вирок був приведений у виконання. Ніхто відповісти на ці запитання не зміг. Один запис у 
журналі реєстрації слідчого ізолятора № 196 (Житомирська область) свідчив про те, що Віталій 
Гуменюк, якого було засуджено до смертної кари, був переведений до Києва 30 червня. Цей запис 
супроводжувався надписом (можливо неофіційним) «на страту».        
Як повідомила організація «Міжнародна амністія», у березні 1996 року Посольство України в 

Канаді проінформувало її про те, що «... на національному рівні ніяких офіційних законодавчих актів 
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про скасування смертної кари не схвалено, а мораторію на виконання смертних вироків не 
запроваджено». У травні 1996 року «Міжнародна амністія» була проінформована, що один з 
працівників Генеральної прокуратури сказав батькові одного засудженого до смертної кари (Сергія 
Текучева), що він нічого не знає про мораторій на виконання смертних вироків і що режим для 
засуджених осіб залишається тим самим. 28 червня 1996 року в результаті обговорень Парламентська 
асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію 1097 про скасування смертної кари в Європі. Ця 
резолюція, крім іншого, засуджує Україну за явне порушення свого зобов’язання запровадити 
мораторій на виконання смертних вироків з моменту вступу до Ради Європи. 
Резолюція 1097 була доведена до відома високих посадових осіб пенітенціарної служби, які потім 

інформували нас, що 21 серпня 1996 року Президент України видав наказ про створення комітету з 
питань смертної кари. До складу цього комітету входитимуть 15 членів: високі посадові особи уряду, 
Верховного Суду, Генеральної прокуратури, члени правозахисних організацій та декілька 
невизначених експертів. Ми не були поінформовані про повноваження цього комітету, але нам 
сказали, що він розглядатиме вимоги та рекомендації Ради Європи. 
Незважаючи  на численні  сумніви,  які  підсилювалися  браком  інформації  щодо 

місцезнаходження 10 засуджених, які були вивезені з камер для смертників колонії № 192 (Одеська 
область), ми не знайшли свідчень, що підтверджували б наші підозри у тому, що смертні вироки 
продовжують виконуватися. 

18 листопада 1996 року «Міжнародна амністія» повідомила, що Сергій Текучев був страчений 17 
жовтня 1996 року, через два дні після його переведення у слідчий ізолятор № 178 в Дніпропетровській 
області. Його батьки були офіційно повідомлені про його страту лише 13 листопада 1996 року, коли 
вони отримали свідоцтво про смерть. 29 листопада одне французьке інформаційне агентство 
повідомило, що за словами однієї відповідальної української особи, з початку 1996 року було 
страчено більше 100 засуджених осіб, причому 89 з них — у першій половині року. Ця інформація 
пізніше була підтверджена у прес-релізі Ради Європи, який вийшов після семінару, що відбувся у 
Києві 28 і 29 листопада. 
У прес-релізі Ради Європи, що вийшов 10 грудня 1996 року, зазначалося, що Голова 

Парламентської асамблеї Лені Фішер звернулася із закликом до всіх держав-членів повністю 
дотримуватися Європейської конвенції з прав людини. Вона висловила жаль з приводу того, що Росія 
та Україна не виконали своїх зобов’язань щодо смертної кари: «Під час приєднання до Ради Європи 
Росія та Україна взяли на себе зобов’язання негайно запровадити мораторій на виконання смертних 
вироків. Однак сьогодні кількість страчених є навіть більшою, ніж раніше. Ця ситуація обов’язково 
повинна бути змінена». 
Українська пенітенціарна служба була складовою частиною Міністерства внутрішніх справ. Хоча 

цю службу планується передати до Міністерства юстиції, пов’язані з цим фінансові та матеріальні 
проблеми можуть затримати цю передачу на період до 2 років. Оперативне та адміністративне 
управління пенітенціарною службою здійснює начальник Головного Управління Міністерства 
внутрішніх справ України. Під час наших візитів цю посаду обіймав генерал-лейтенант Іван Штанько, 
який працює у пенітенціарній системі впродовж багатьох років. Він безпосередньо відповідає за 
функціонування пенітенціарної служби перед заступником міністра внутрішніх справ і йому надають 
допомогу у його роботі 4 заступники. Перший заступник відповідає за питання виконання покарань, 
другий — за працевикористання та виробництво, третій — за фінансово-економічні питання, а 
четвертий займається питаннями матеріально-технічного забезпечення. 
Штаб-квартира пенітенціарної служби знаходиться у Києві і нараховує біля 250 працівників. В 

цілому у пенітенціарній службі працює приблизно 37 000 осіб, з яких 21 000 — це атестовані 
працівники органів внутрішніх справ, а 16 060 — вільнонаймані особи. Приблизно 7 000 засуджених 
осіб працюють на роботах по обслуговуванню пенітенціарних установ, які інакше мали б 
здійснюватися в’язничним персоналом. Крім того, до складу пенітенціарної служби входять також 
військовослужбовці внутрішніх військ. 
Штаб-квартира: 
1) здійснює централізований контроль за функціонуванням і облаштуванням пенітенціарних 

установ; 
2) здійснює фінансовий контроль; 
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3) готує законопроекти та проекти нормативних актів; 
4) готує поправки до діючого законодавства та нормативних актів. 
Оперативний контроль за функціонуванням всієї служби здійснюється через обласні структури, які 

з географічної точка зору співпадають з 24 адміністративними областями і Автономною Республікою 
Крим. Кожна обласна пенітенціарна служба знаходиться під оперативним керівництвом начальника 
обласного відділу (управління) виконання покарань, якому допомагає невеликий штат співробітників. 
В 11 найбільших областях начальники обласних структур виконання покарань прирівнюються по 
посаді до начальника управління, а в 14 менших областях — до посади начальника відділу. 
Українські пенітенціарні установи розподіляються на: 
1) слідчі ізолятори — установи, де під вартою утримуються особи, що знаходяться під слідством, 

чекають постанови суду або підтвердження вироку і, в деяких випадках, результатів оскарження. 
Невелика кількість засуджених осіб знаходиться в них для обслуговування установ; 

2) колонії — установи, де засуджені особи відбувають покарання. Цей термін походить від 
колишнього «виправно-трудові колонії» або, у випадку неповнолітніх, «виховно-трудові колонії»; 

3) в’язниці — окремі, забезпечені охороною приміщення у слідчих ізоляторах, де засуджені особи 
утримуються за рішенням суду. Суд може ухвалити рішення про відбуття у в’язниці всього або 
частини строку покарання. Засуджені тут утримуються у дуже обмеженому режимі, вони не можуть 
пересуватися по установі, а кімнати, які, як правило, розраховані на багатьох осіб, не мають 
відповідних санітарних умов. Цей термін скоріше відображає обмеженість режиму, ніж тип установи. 
В цілому українська пенітенціарна система нараховує 166 установ, деякі з яких мають окремі 

спеціалізовані медичні частини. У червні 1996 року в них утримувалося 213 654 особи, з яких 43 684 
(20,4%) — у 32 слідчих ізоляторах, а 169 970 осіб відбували покарання в 134 колоніях. Колонії 
включають 98 закритих та 21 відкриту установу для дорослих, 4 спеціалізовані лікарні та 11 установ 
для неповнолітніх. Станом на 16 грудня 1996 року кількість осіб у пенітенціарних установах 
збільшилася до 218 000. Надлишок у 6 000 осіб знаходиться у 14 спеціалізованих установах для 
лікування алкоголіків. 
Кожна установа офіційно має свій номер, який їй присвоюється за системою незрозумілою і 

сьогодні неактуальною. Анонімність, що створюється такою системою, посилює загальну атмосферу 
ізоляції, а то й таємності, яка все ще оточує пенітенціарну систему і суперечить принципам відкритого 
демократичного суспільства. Сьогодні слід докласти всіх зусиль для того, щоб інтегрувати 
пенітенціарні установи у ті населені пункти, в яких вони знаходяться. Це не тільки сприятиме 
інформуванню суспільства про те, що пенітенціарна служба робить від його імені і поглибленню 
розуміння характеру і масштабів проблем, що стоять перед службою, але й підвищуватиме авторитет 
цієї служби в цілому і повагу до її працівників. 
Ми рекомендуємо скасувати існуючу систему нумерації кожної пенітенціарної установи та 

ідентифікувати кожну пенітенціарну установу більш описовим найменуванням, яке сприяло б 
посиленню її відношення до населеного пункту, у якому вона знаходиться. Найменування мають 
вибиратися спільно з представниками місцевих органів (див. Європейські в’язничні правила (ЄВП), 
правило 53). 
Кожна установа очолюється начальником, який залежно від розмірів та характеру установи має до 

чотирьох заступників та певну кількість атестованих співробітників органів внутрішніх справ, які 
складають середню ланку керівництва. Молодший персонал установ, який здійснює нагляд за 
ув’язненими, називається контролерами. 14 000 солдат входять до складу внутрішніх військ  
Міністерства внутрішніх справ відповідають за охорону периметрів пенітенціарних установ, 

надання допомоги контролерам у виконанні деяких повсякденних обов’язків по охороні та утриманню 
під вартою в межах установ, а також за ескортування ув’язнених до суду та з нього і під час 
перевезення з однієї установи в іншу. 
Приблизно 7 000 (50%) військовослужбовців внутрішніх військ були задіяні на виконанні 

внутрішніх обов’язків, а решта використовувалися для охорони периметрів та виконання інших 
обов’язків за межами установ. Дві третини військовослужбовців проходили обов’язкову військову 
службу, а одна третина працювала за контрактами. Кінцева ціль полягає у тому, щоб персонал, що 
охороняє периметри, і той, що забезпечує в установах внутрішню охорону та контрольні функції, 
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залучався в пенітенціарну службу на контрактній основі. Ескортування в’язнів за межами установи 
поки що залишається завданням обмеженого військового контингенту. 
Сьогодні необхідно застосовувати військовий контингент для боротьби із безпорядками в 

установах. Нас проінформували, що окрім тримісячної підготовки, яка передбачає вивчення питань 
в’язничної охорони та перевірок, кожний солдат щорічно проходить курс не менше 180 годин з 
питань боротьби із внутрішніми безпорядками у пенітенціарних установах. Плани на випадок 
непередбачених обставин переглядаються кожного року, а практичне навчання, в ході якого 
імітується кризова ситуація, здійснюється в слідчих ізоляторах один раз на півроку, а в колоніях — 
раз у два роки. 
Постійне використання військовослужбовців у пенітенціарних установах або для охорони 

периметрів, або для виконання внутрішніх обов’язків є нераціональним, створює плутанину в 
підпорядкованості   та   підзвітності.   Особливо   неприпустимо,   щоб   військовослужбовці 
використовувалися для виконання завдань, в ході яких мають тісний контакт із в’язнями. Сучасна 
в’язнична система вимагає, щоб особи, які працюють із в’язнями, були спеціально підготовленими і 
могли робити значний внесок не тільки у процес управління, забезпечення охорони і контролю в 
установі, але й у справу особистого розвитку і реабілітації в’язнів, за яких вони відповідають. Для 
виконання такого завдання необхідна конкретна мотивація і програма професійної підготовки, яка 
відрізняється від програми добору і підготовки військовослужбовців. 
Ми рекомендуємо усунути військовий персонал з пенітенціарних установ, звільнити його від 

обов’язків ескортування в’язнів якнайшвидше, а його сьогоднішні функції передати належним чином 
підготовленому персоналу пенітенціарної служби (див. ЄВП, правило 54). 
На перші наші запитання щодо існування установ для утримання під вартою, що 

підпорядковуються службі безпеки, ми прямої відповіді не отримали. В подальшому в ході 
обговорень у нас склалося чітке враження, що служба безпеки має свої власні слідчі ізолятори у 
більшості, якщо не в усіх, областях. Офіційного підтвердження існування таких установ ми не 
отримали. 
Ми рекомендуємо, щоб усі особи, які мають утримуватися під вартою з метою розслідування, які 

мають постати перед судом або відбувати покарання у вигляді позбавлення волі, утримувалися в 
установах, що знаходяться під адміністративним та оперативним контролем пенітенціарної служби 
(див. ЄВП, правила 51—63 і частина III Пояснювальної доповіді). 
Українська пенітенціарна служба завжди мала тісні оперативні стосунки з військовими та міліцією, 

і вона нерідко (і неправильно) згадується як один із правоохоронних органів. Весь персонал, 
включаючи більшість адміністративного персоналу, що працює у центральній та обласних штаб-
квартирах, має військові звання як і міністри та багато хто з їхніх службовців. Хоча співробітництво 
між відомствами та взаємна підтримка відіграють важливу роль у підтриманні громадського порядку 
та безпеки в державі, ці три відомства мають виконувати різні функції. Тому ми вважаємо, що така 
тісна ув’язка, яка ще більше підсилюється використанням військовослужбовців із складу 
пенітенціарної служби стане значеним внеском у поточні зусилля, спрямовані на модернізацію 
служби і приведення її у більшу відповідність до європейських стандартів. 
Використання військовослужбовців та атестованих співробітників органів внутрішніх справ 

перекручує в очах громадськості завдання та статус пенітенціарної служби і позбавляє службу її 
власного обличчя, якого вона потребує і заслуговує. Співробітники служби мають відрізнятися їхніми 
функціями і тому більше уваги слід приділяти їхнім адміністративним, наглядовим та керівним 
функціям, а не їхній позиції на щаблі військової ієрархії. 
Виведення військовослужбовців із складу пенітенціарної служби є одним з важливих елементів 

реформи і воно має супроводжуватися переглядом програм підготовки персоналу, Процес набуття 
цивільного характеру вимагає, щоб діяльність, яка має суто військовий характер, була замінена 
діяльністю, яка більш точніше відображає особливість ролі пенітенціарної служби і важливість 
соціального внеску, який вона робить. 
Ми рекомендуємо: 
1) припинити всі організаційні та оперативні зв’язки з військовими та міліцією і приділяти 

першочергову увагу необхідності створення пенітенціарної служби як автономної соціальної 
організації; 
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2) Раді Європи скоординувати заходи для старших посадових осіб по вивченню організаційної і 
адміністративної структури великих в’язничних систем Західної Європи; 

3) вжити аналогічних заходів для того, щоб керівники обласних відділів або управлінь та 
начальники установ могли ознайомитися з регіональними структурами та невеликими в’язничними 
системами; 

4) припинити використання військових звань та військової уніформи співробітниками 
пенітенціарної служби; 

5) надати співробітникам пенітенціарної служби уніформу, яка відрізнялась би за стилем та 
кольором від уніформи військовослужбовців та міліції; 

6) скоригувати програми підготовки персоналу таким чином, щоб вони більш точніше враховували 
характер та масштаби його соціальної роботи. 
Нам повідомили, що Генеральний прокурор приділяє великої уваги завданню прокуратури по 

здійсненню нагляду за пенітенціарною системою і що він призначив заступника Генерального 
прокурора особисто відповідальним за цю наглядову функцію і за підтримання правопорядку в 
установах. 
Слідчі ізолятори знаходяться під наглядом прокурора відповідної області. Він сам або один з його 

заступників відвідує кожний ізолятор якнайменш один раз на місяць, перевіряє стан дотримання 
законів та нормативних актів, що регулюють діяльність пенітенціарної системи, перевіряє умови 
утримання та вислуховує скарги ув’язнених. Нагляд за дотриманням законності в колоніях 
здійснюють відповідні прокурори, кількість яких сьогодні становить 18 в 17 областях; там, де такі 
прокурори відсутні, їхні обов’язки виконують місцеві прокурори. 
Прокурор має відвідувати колонії один раз на шість місяців і більш частіше, якщо він вважає це за 

необхідне. Він також відвідує їх щомісячно для перевірки законності покарань, призначених 
начальником за порушення внутрішнього розпорядку, огляду всіх частин установи і ознайомлення із 
скаргами засуджених. Нам було повідомлено, що на безпосередньо подані скарги відповідь дається 
впродовж 10—15 днів, але якщо скарга вимагає подальшого вивчення, відповідь може даватися 
впродовж одного місяця. Для затримання відповіді на термін, що перевищує один місяць, треба мати 
дозвіл Генерального прокурора. 
Наші спостереження свідчать про те, що існуюча система інспекцій функціонує не дуже ефективно. 

Під час нашого перебування в установах ми відзначили низку серйозних недоліків (наприклад, 
відсутність у кожного засудженого свого ліжка), які мали б бути поміченими і виправленими під час 
навіть самої поверхової перевірки умов утримання. Багато засуджених, з якими ми розмовляли, 
сказали, що вони рідко бачать прокурора, а ті, хто таку можливість мав, не могли скаржитися з огляду 
на присутність персоналу, який його завжди супроводжує. Ті в’язні, які подали письмові скарги, 
скаржилися, що затримки з відповідями набагато перевищують встановлені терміни. 
Ми рекомендуємо: 
1) створити, як тільки це дозволять ресурси, інспекційний орган, який має координуватися з 

центрального рівня, бути незалежним і мати у своєму розпорядженні обласні групи, що включають 
досвідчених працівників пенітенціарної системи, представників інших громадських організацій, 
включаючи неурядові організації; 

2) скасувати після створення незалежного інспекційного органу інспекційні функції прокурора; 
3) здійснювати повну інспекцію кожної установи якнайменш один раз на рік; 
4) подавати письмову доповідь про кожну інспекцію відповідному міністру, 
5) оприлюднювати доповіді про кожну інспекцію разом з відповіддю міністра, за винятком додатку, 

що містить конфіденційну інформацію; 
6) керівникові інспекційного органу раз у два роки надавати парламентові письмовий звіт про 

здійснену роботу та встановлені факти. 
Питання позасудових функцій прокуратури, основу яких складає загальний нагляд, є одним з тих 

питань, які викликають велику кількість суперечок і непорозумінь між країнами Заходу і країнами 
Центральної і Східної Європи. 
Вивчаючи матеріали будапештської конференції 1994 року, ми дійшли висновку, що основа таких 

непорозумінь полягає в тлумаченні терміну “загальний нагляд”. Річ у тім, що західні юристи 134 
категорично висловлюються проти такої форми нагляду, як загальний нагляд. Але в той же час у 
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розвинених західних країнах, наприклад, Франції, доволі широко використовується інституція 
позасудових функцій прокуратури. При уважнішому вивченні можна побачити, що ці функції мало 
чим відрізняється від тих функцій, які виконує, наприклад, український прокурор у порядку 
загального нагляду. Але чому таке ставлення до інституту загального нагляду країн Центральної і 
Східної Європи? 
Річ, на мій погляд, у тім, що західні юристи ототожнюють “загальний нагляд” з “тотальним 

наглядом”. Справді, за часів існування радянської прокуратури, прокурори виконували певні функції, 
які можна було б кваліфікувати, як “тотально-наглядові” і недемократичні. Передусім слід назвати 
нагляд за “виконанням законів при розгляді справ у суді”, що фактично було наглядом за діяльністю 
судів з відповідними санкціями в разі порушення закону; прокурор брав участь у судовому процесі як 
наглядова інстанція, а не як сторона у справі.  Завданням загального нагляду в СРСР (або “нагляду за 
виконанням законів органами державного управління, підприємствами, установами, службовими 
особами і громадянами ‘“ в редакції Закону “Про прокуратуру СРСР” 1979 року) був нагляд саме за 
точним і однаковим виконанням заходів усіма суб’єктами нагляду. Те ж саме і з численних інструкцій 
та наказів Генерального прокурора СРСР. 
Маленька цитата з вищезазначеного Закону : 
“Генеральний прокурор СРСР і підпорядковані йому прокурори здійснюють нагляд за виконанням 

законів міністерствами, державними комітетами і відомствами, підприємствами, установами і 
організаціями, виконавча розпорядчими органами місцевих Рад народних депутатів, колгоспами, 
кооперативними і іншими організаціями садовими особами і громадянами з тим, щоб: 

1) акти, які видаються вказаними органами і організаціями, відповідали Конституції і законодавчим 
актам СРСР; 

2) точно і одноманітно виконувались закони посадовими особами і громадянами”. Як бачимо, 
загальний нагляд за виконанням за СРСР мав дві мети: 

1) відповідність відомчих актів Конституції і законам; 
2) точність і одноманітність виконання законів і посадовими особами і громадянами. Щодо першої 

мети заперечень не виникало - це необхідний механізм забезпечення законності і правопорядку у 
будь-якій правовій державі. А от друга мета, як це подано у законі, являє собою втілення того самого 
тотального нагляду, який викликає обурення західних юристів. Але тут річ у тім, що нагляд є 
“загальним” за своїм предметом, а не за шляхами здійснення. Тут і полягає різниця між “загальним” і 
“тотальним”. Сучасний загальний нагляд не є тотальним за своєю суттю; ч. 2 ст. 19 Закону України 
“Про прокуратуру” визначає, що перевірка виконання закону здійснюється за заявами та іншими 
повідомленнями по порушення законності, які вимагають прокурорського реагування, а за наявності 
приводів - також з власної ініціативи прокурора”. Суть у тому, що загальний нагляд не є методичним, 
його здійснення виникає там, де існують певні ознаки порушення закону, про які прокурор, як 
правило довідується з повідомлень фізичних чи юридичних осіб або преси.  
Наявність порушення і перевіряється у ході загальнонаглядових перевірок. Тож про тотальність 

такого нагляду мова не йдеться, бо тотальність передбачає не тільки широке коло нагляду, а й методи 
та ступінь активності щодо виявлення невідповідностей закону. 
Крім того, є суто політична різниця між загальним наглядом у демократичній, незалежній країні і 

тоталітарній державі. Бо функції радянської прокуратури були у прямій залежності не від закону, а від 
волі правлячої партії, від того, що необхідно було державі, - не підтримання законності, правопорядку 
і довіри суспільства, а підтримання існуючого політичного режиму з усуненням найменших проявів 
опозиційної поведінки. Для таких завдань прокуратура підходила якнайбільше, для чого і була 
створена інституція загального нагляду. Але, з іншого боку, в СРСР був створений орган, який, 
виявляючи невідповідність закону, вживав необхідні заходи щодо усунення цих недоліків, передаючи, 
в разі необхідності, матеріали перевірок до суду. При цьому слід зазначити, він робив це 
безкоштовно, що мало неабияке значення для більшості мешканців СРСР. Ці функції на Заході 
виконують суди з ініціативи громадян чи установ, причому, зрозуміло, не безкоштовно тож, при 
майже однаковому формулюванні можуть бути зовсім різні функції і, відповідно, різні і методи їх 
здійснення -все залежить від політичного статусу прокуратури та ступеня демократизації суспільства. 
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Тож, перш ніж робити якісь висновки, розглянемо, що сталось із загальним наглядом у країнах 
регіону упродовж кількох десятиріч теж мали такі інституції більшості країн вона залишилась. 
Албанія. Македонія, Польща і Румунія відмовились від загального нагляду. 
У Словаччині відповідно до закону про прокуратуру обсяги загальнонаглядових повноважень 

прокуратур поширюються на місцеву і виконавчу владу, а також на всіх фізичних осіб. Фактично 
загальний нагляд за юридичними особами не відбувається. Найважливіша зміна, яка відбулася в 
словацькій прокуратурі (як і в більшості інших країн) - це відміна прокурорського нагляду за закони 
виконання процесуальних норм і рішеннями суду. Основні зміни інституту відбулись у напрямі 
переорієнтації загального нагляду на захист особистих прав і суспільних інтересів. 
Зважаючи на особливості конкретно-історичної ситуації, потреби практики державного 

будівництва, інтереси економічного і соціального розвитку Росії, вважаю за можливе визначити 
предмет нагляду виконання не тільки законів, а й указів Президента; при цьому перелік наведених 
вище органів планується поширити за рахунок представницьких і виконавчих органів суб’єктів 
федерації. 
Російські законодавці вважають, що загальний нагляд відповідає концепції судової реформи, яка 

відбувається в Росії. До її завершення суди поки ще не в змозі взяти на себе всі правозахисні функції, 
які виконує прокуратура. Прокуратура виконує їх більш оперативно і, головне, безкоштовно. Проте, 
якщо заходи, застосовані прокурором для поновлення порушених прав, не досягають своєї мети, 
прокурор може звернутись до суду для остаточного вирішення цього питання. У Болгарії обсяг 
повноважень прокурора в галузі загального нагляду був суттєво обмежений, особливо після створення 
адміністративного суду. Але прокуратура здійснює нагляд за додержанням законності шляхом 
скасування незаконних дій органів (ст. 127 Конституції Болгарії). Цей нагляд здійснюється стосовно 
діяльності уряду, місцевої адміністрації, юридичних осіб і громадян. Планується, що у ході реформи 
судової влади ці функції будуть передані іншим органам. Але це планується лише після утворення 
касаційного суду. 
Угорський закон про прокуратуру більш суттєво визначає обсяг повноважень загального нагляду: 
1) загальний нагляд включає в себе нагляд за законністю окремих нормативних рішень, які були 

прийняті органами місцевої адміністрації, підпорядкованої уряду; 
2) предметом загального нагляду також є позасудовий розгляд скарг громадян. 
Ці контролюючі завдання охоплюють також питання відповідності нормативних рішень 

Конституції законам країни. Угорські прокурори не мають повноважень щодо нагляду за доцільністю 
і економічною діяльністю підприємств і установ. 
У разі незгоди з рішенням будь-якого органу прокурор може здійснити передбачені законом заходи 

захисту законності. Він, наприклад, може зробити попередження керівникам відповідних установ. 
Найбільш суворим і серйозним заходом юридичного контролю прокурора є подання протесту на 
незаконне рішення про зупинення дії цього рішення. Якщо установа не згодна з протестом, повинна 
передати його вищій організації, про що повідомляють прокурору. 
Після внесення змін та доповнень до закону про прокуратуру республіки Польща (березень 1990), 

повноваження прокурорів у галузі загального нагляду були обмежені до участі прокурорів у 
адміністративному процесі та участі в інших діях, передбачених законом (передусім це загальний 
нагляд за діями чи бездіяльністю певних органів, які спрямовані на заподіяння шкоди інтересам 
Польщі). Фактично інститут загального нагляду в такому вигляді, як ми його звикли бачити, був 
ліквідований. 
Які ж заходи щодо усунення порушень законодавства є у польського прокурора для підтримання 

законності у позасудовій сфері діяльності органів прокуратури? Ці засоби визначені адміністративно-
процесуальним кодексом. Законом “Про прокуратуру” та спеціальними нормативними актами: 

1) пропозиції щодо призначення адміністративного розгляду з метою усунення суперечності із 
законом (ст. 82 АПК Польщі); 

2) опротестування в адміністративному порядку (ст. 188 АПК); 
3) подання про порушення адміністративного провадження з ініціативи прокурора або іншого 

органу (за умови, що проведення процесу залежить від прокурора - с. 183 АП); - подання органам 
місцевого управління чи влади, яке містить вимогу зміни або припинення дії документа, який 
суперечить закону (стаття 5 Закону “Про прокуратуру”); 
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4) припис, який вміщує вимогу про скасування рішення органу місцевої влади чи самоврядування; 
5) протести до адміністративних судів щодо їх рішень з певних питань, які суперечать закону. 
6) відповідно до існуючої практики, прокурор використовує звичайні засоби апеляції. Він 

відмовляється здійснювати будь-які дії на вимогу сторони адміністративного процесу, якщо цей 
розгляд не був закінчений, сторона може захищати себе самостійно, а відмова прокурора не призведе 
до загрози інтересам Республіки. 
Деякі з зазначених вище дій можуть бути застосовані лише вищим прокурорським органом. У 

такому разі відповідний прокурор надає всі матеріали Генеральному прокурору, який і приймає 
рішення: 

1) внести екстраординарний протест на рішення, яке вже прийнято адміністративним судом; 
2) внести протест на адміністративне рішення, винесене вищим або центральним органом 

держадміністрації; 
3) звернутись до конституційного Трибуналу з метою тлумачення тексту закону; 
4) пропозиція прем’єр-міністру скасувати постанову, видану одним із виконавчих органів. 
Окружний прокурор може пропонувати через офіс Генерального прокурора у Міністерстві юстиції 

внести до адміністративного суду протест проти рішень, які приймаються вищими державними 
органами, або скарги щодо таких рішень. Ефективність цих засобів є дуже високою. 
Крім того, прокурор, виконуючи функції захисту закону, може надсилати повідомлення органам 

місцевого самоврядування про результати своїх спостережень стосовно порушень закону, які були 
виявлені під час виконання прокурором своїх службових обов’язків (ст. ст. 2, 3 Закону про 
прокуратуру”). 
Разом з тим, варто сказати, що попередні рішення, які дозволяли прокурору здійснювати наглядові 

повноваження за підпорядкуванням закону, були скасовані Законом “Про прокуратуру” від 22 березня 
1990 року. Фактично прокурору у Польщі не дозволено здійснювати і роль за певними питаннями 
щодо законності. Але прокурор може і повинен вживати необхідні наглядові за відповідно до 
адміністративного процесуального кодексу в деяких вищезгаданих випадках. 
Румунія і Албанія взагалі категорично відмовилися від виконання прокуратурою функцій 

загального нагляду. Більшість з цих функцій були передані іншим органам Конституційного Суду 
щодо питань відповідності законодавчих актів конституції та законам з питань порушення прав 
громадян. 
В Македонії державний прокурор також не відповідає за контроль над іншими видами влади, 

службовцями, підприємствами, різними установами і асоціаціями. Він не може контролювати також 
діяльність громадян і здійснення повноважень судами. 
Як бачимо, функції нагляду за дотриманням законності і за відповідністю нормативних актів 

чинному законодавству так чи інакше присутні практично у всіх країнах регіону, незважаючи на те, 
хто їх виконує, - прокурор чи   інші   органи  держави,   насамперед  судові (Конституційний Суд, 
адміністративні суди тощо). 
Очевидно, суть загального нагляду останнім часом змінилась, і передусім змінилось його політичне 

завдання. Але залишилась стара назва - загальний нагляд. І текст закону, який визначає нині 
положення цієї інституції, теж не дуже змінився: зміни торкнулися лише конкретизації методів 
здійснення загального нагляду. Тож і виникають суперечності - західні фахівці не бачать суттєвої 
текстуальної різниці між тим, що було тоді, і тим, що є тепер. І вони продовжують ототожнювати 
сьогоденний загальний нагляд з колишнім, радянським загально-тотальним наглядом. З цього й 
виникає: “хочете демократичну прокуратуру - відмовляйтесь від загального нагляду”. І піддають 
інституцію нищівній критиці, яка в основному зводиться до констатування недемократичності 
тотального стеження”. 
Ми вважаємо, що загальний нагляд у такому вигляді, яким він є зараз, цілком сумісний з 

демократією. Більше того, така система нині є певною мірою одним із гарантів нашої демократії, 
оскільки дозволяє оперативно визначати порушення закону всіма структурами, починаючи з уряду, і 
швидко відновлювати порушені права. Крім того, прокуратура здійснює це безкоштовно, і це дуже 
важливо в наш час, коли більшість населення не має необхідних коштів для забезпечення судового 
процесу і діяльності адвоката. Та й суди сьогодні, певною мірою, ще не готові взяти на себе такий 
обсяг функцій, оскільки судова реформа тільки починається, ще ведуться суперечки щодо структури і 
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повноважень судових органів і кінця-краю не видно остаточному визначенню цих питань. А 
прокурорська інституція вже сьогодні реально працює і дає плідні результати. 
Тож для наших умов та для країн Центральної і Східної Європи інститут загального нагляду 

сьогодні не є зайвим, не зашкодить демократичним перетворенням, а навпаки, буде добрим рішенням 
на шляху розбудови судової системи і приведення її у відповідність до світових зразків. 1 лише тоді, 
коли судова система зможе взяти на себе ці функції і гарантовано їх здійснювати, можна буде ставити 
питання щодо доцільності існування цього інституту прокурорської діяльності. 
Судове засідання - головна і вирішальна стадія кримінального процесу, під час якої збираються й 

перевіряються всі докази, на підставі чого суд вирішує питання про винність та відповідальність 
переданих до суду осіб. Одним із важливих пунктів у конституціях усіх демократичних країн є 
посилання на незалежність судової системи. Це означає, що судді, виконуючи свої юридичні 
обов’язки не можуть діяти за чиїмось наказом, але будуть розглядати і об’єктивність є основними 
принципами судового розгляду у будь-якій країні Центральної та Східної Європи, 
Важливість судового засідання визначає і роль прокурора в ньому. Як носій обвинувальної функції 

він є основним суб’єктом процесу. 
Участь прокурора під час розгляду в Болгарії справ загального характеру обов’язкова, що 

визначено ст. 267 КПК Болгарії. Цим документом регламентуються і повноваження прокурора під час 
процесу. 
Прокурор повинен: 
1) поглиблено знати справу; 
2) брати активну участь у всіх етапах судового засідання, обґрунтовано викладати свої погляди з 

усіх питань, які виникають підчас розгляду справи; 
3) привертати увагу суду до припущених порушень закону і пропонувати їх усунення; 
4) бути принциповим, об’єктивним і етичним. 
Стадія судового розгляду починається із зачитування прокурором обвинувального висновку. 

Поглиблене ознайомлення із доказовим матеріалом попереднього слідства дозволяє прокурору брати 
активну участь у судовому розгляді і встановлювати протиріччя, вимагати розгляду нових доказів, 
якщо це необхідно для встановлення істини. 
Після закінчення судового розгляду, прокурор може вимагати від суду припинення судового 

провадження і повернення справи для додаткового розслідування тоді, коли вважатиме, що необхідні 
для вирішення справи докази або не зібрані не можуть бути зібрані у судовому засіданні або коли під 
час попереднього провадження припущено суттєвих порушень процесуальних правил. Справа в 
цьому випадку повертається відповідному прокурору, а після додаткового розслідування прокурор 
вирішує її подальший шлях - чи передати справу до суду, чи припинити її. 
Судові дебати починаються з промови прокурора. Його поведінка під час процесу, передусім його 

обвинувальна промова, мають важливе значення у публічному процесі і знаходять широкий 
суспільний відгук. Як представник прокуратури цією промовою він сприяє затвердженню авторитету 
інституції. 
Прокурор не має права посилатися на особисті враження, факти та події, які не зібрані і не 

перевірені під час судового розгляду. Він повинен бути об’єктивним, повинен будувати свої тези на 
підставі доказів і закону. Якщо прокурор переконаний, що підсудний невинний, він вимагає його 
виправдання. 
Роль прокурора у польському кримінальному процесі визначено Кримінально-процесуальним 

кодексом 1969 року. Певні зміни в це питання були внесені законом “Про органи прокуратури” 1985 
року (з подальшими поправками) та аналогічним законом 1992 року. 
З 1969 року КПК Польщі зазнав уже 16 суттєвих змін, зроблених з метою поліпшення 

процедурного становища сторін під час слідства, суду. Найтриваліші зміни були внесені у 1989 році, 
був створений інститут апеляційних судів, тобто судів вищої інстанції. Поліпшені можливості 
компенсації за незаконне засудження чи арешт. Взагалі, у Польщі створені нормальні, законні умови 
для змагання сторін у судовому процесі. 
Якщо оцінити всі зміни, які відбулись останніми часом, можна визначити, що роль прокурора у 

судовому процесі зросла. Він бере участь у судовому засіданнях та сесіях суду, виступає з 
пропозиціями, які стосуються видачі, суворості покарання та інших рішень, складає апеляції щодо 
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несправедливих на його погляд рішень. Участь прокурора під час розгляду судом справ державного 
обвинувачення обов’язкова, але під час розгляду деяких правопорушень, які за законом підлягають 
розгляду за спрощеним процесуальним порядком, його участь обов’язковою. Використовуючи 
принципи законності, прокурор не має правової можливості вимагати припинення справи, коли існує 
бодай один незначний доказ його вини. Він лише може пропонувати суду визнати дії підсудного 
такими, що мають низький рівень суспільної небезпеки. 
Під час судового засідання прокурор вимагає з’ясування всіх важливих обставин, які можуть 

вплинути на остаточне рішення суду, з іншого боку, прокурор під час судового процесу має не більше 
прав, аніж інша сторона, сторона захисту, роль якої на цій стадії останнім часом зросла. Упродовж 
останніх п’яти років у нього більше немає “персонального” місця за суддівським столом, останнім 
часом йому надають місце перед лавою адвокатів. 
Під час судового розгляду прокурор виступає з процедурними пропозиціями і звертається до суду з 

приводу підтримання чи опротестування виступів інших учасників процесу. Якщо прокурор  вважає, 
що за результатами судового розгляду провина підсудного не доведена, він може (навіть повинен) 
виступити з пропозицією звільнити підсудного від кримінальної відповідальності та покарання. 
Звичайно, суд як незалежна влада не повинен виконувати ці пропозиції прокурора, але повинен взяти 
їх до уваги. І якщо підсудного звільнили, а причиною цього не є помилки прокурора від час процесу, 
жоден не має права звинуватити в цьому прокурора, бо так вирішив суд. Якщо ж докази 
підтверджено, прокурор повинен підтримати обвинувачення і пропонувати суду відповідне покарання 
за скоєний злочин. 
Відповідно до чинного Закону “Про прокуратуру” в російській Федерації прокурор бере участь у 

розгляді справ судами, а не здійснює нагляд за виконанням закону на судових стадіях кримінального 
процесу, як це було досі. Як представник держави прокурор здійснює функцію кримінального 
переслідування. У суді - це участь як державного обвинувача, що виступає як рівноправна сторона у 
судовому процесі, а відтак не має процесуальних привілеїв. 
Правовою нормою, яка забезпечує таку рівність прав учасників процесу, є стаття 245 КПК, згідно з 

якою обвинувач, підсудний та його адвокат, а також потерпілий, цивільний позивач та їх 
представники у судовому засіданні користуються рівними правами щодо пред’явлення доказів, участі 
в їх вивченні тощо. Все це здійснюється відповідно до принципів змагального кримінального процесу. 
До подання справи в суд (після закінчення розслідування) обвинувачений і його захисник мають 

право ознайомитись з усіма матеріалами справи. Прокурор, передаючи до суду нові дані чи докази, не 
зобов’язаний попередньо знайомити з ними інших учасників процесу, оскільки це зробить суд. 
Кілька слів щодо позицій прокурора у судовому процесі. Відповідно до принципу незалежності, суд 

не зв’язаний позицією прокурора чи інших учасників процесу. Клопотання сторін суд зобов’язаний 
розглянути і не може їх безпідставно відхилити. Рішення суд приймає лише за внутрішнім 
переконанням, яке базується на всебічному, повному та об’єктивному вивченні обставин справи, одне 
може вплинути (так би мовити, зовнішньо, на рішення суду) - це відмова прокурора від підтримання 
обвинувачення в суді присяжних. У цьому випадку справа припиняється. 
Прокурор, що бере участь у судовому розгляді, виконує свої обов’язки незалежно, якщо відповідно 

до судового слідства обвинувачення не знаходить підтвердження, він зобов’язаний відмовитись від 
цього обвинувачення. Закріплюючи процесуальну самостійність прокурорів закон встановлює, що 
внесений прокурором протест в судовому  рішенні може бути відкликаний тільки цим прокурором, а 
не вищим, як це було раніше. У Словенії роль прокурора в кримінальному процесі суттєво не 
змінилась за останні кілька років. Але існуючі проекти конституції та деяких законів передбачають 
певні зміни, які повинні забезпечити гармонізацію внутрішнього законодавства з міжнародним, у 
тому числі й у галузі кримінального процесу. 
Відповідно до діючого законодавства орган прокуратури є державним органом, який від імені 

держави здійснює функцію кримінального обвинувачення і виступає стороною у кримінальному 
процесі. Але ж за своєю суттю під час кримінального засідання прокурор мас дещо іншу позицію 
стосовно підсудного, ніж позиція рівної процесуальної сторони. Як представник специфічного 
державного органу прокурор має у судовому розгляді певні повноваження, яких не може мати ні 
обвинувачений, ні потерпілий, ні інші учасники процесу, що призводить до нерівності позиції сторін. 
Наприклад, прокурор має право відмовити обвинуваченому чи його адвокату в ознайомленні з 
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матеріалами справи до суду, він також має право присутності під час розмови обвинуваченого зі своїм 
адвокат навіть коли справу передано до суду. 
Запропонований проект закону суттєво змінює таку позицію прокурора щодо інших учасників 

процесу. Беручи за основу принцип змагальності, який підкреслює, що обидві сторони (і підсудний, і 
обвинувач) мають однакове процесуальне положення як сторони процесу, і, таким чином, обмежує 
повноваження, які має тільки прокурор за чинним законодавством. Крім того, проект надає 
підсудному і його адвокату деякі додаткові права, яких не було раніше. Ще одним з принципів, який 
гарантує справедливість винесення вироку, є принцип “рівності засобів” обвинувачення і захисту. Цей 
принцип знайшов відображення у діючому чинному законодавстві Словенії і буде збережений надалі. 
Загальна передумова рівності полягає в тому, що обвинуваченому надано можливість у 
процесуальних діях мати помічника, який є стороною процесу і добре знає закон, тобто адвоката. 
Чинне законодавство визначає справи, участь адвоката у яких є обов’язковою ( неповнолітні, 
недієздатні тощо). 
Прокурор та обвинувачений мають рівні права у поданні на розгляд доказів по справі. Обидві 

сторони можуть відповідати на вимоги чи скарги протилежної сторони і боротись із ним шляхом 
використання всіх можливих правових засобів (апеляції, скарги, відповіді на них і таке інше). Проект  
кримінального закону Словенії передбачає певні гарантії для обвинуваченого, наприклад, не можна 
відмовити обвинуваченому чи його представнику ознайомитись з матеріалами справи; прокурор не 
матиме більше можливості затримувати або приховувати поштове листування обвинуваченого з 
іншими особами і т. ін. В Албанії прокурор не завжди вважає себе стороною у кримінальному 
процесі. І це зрозуміло, оскільки прокуратура продовжує здійснювати нагляд за дотриманням законів 
судом Але, безперечно, він є представником держави і здійснює обвинувачення. Елементи 
змагального процесу в албанському кримінальному законі майже не виражені, і в цьому питанні, на 
мій погляд, Албанія ще остаточно не визначилася. Можна сказати, що реформа в цій країні тільки 
починається й існує ще багато невизначених питань. Але певні кроки в напрямку демократизації 
албанської кримінальної системи вже є. Достатньо сказати, що прокурор уже позбавлений права 
самостійно вирішувати питання арешту, догляду, прослуховування переговорів тощо. Все це можливо 
здійснити лише за дозволом суду. Прокурор може дозволити адвокату ознайомитися з матеріалами 
справі на його вимогу. Водночас прокурор може завершити судовий розгляд справи, зробивши 
заключну промову. Ця проблема дуже складна і має багато протиріч в самій Албанії багато 
протилежних ідей і думок. Але на сьогодні це положення діє. 
Таким чином, можливо було б охарактеризувати кримінальну систему Албанії як змішану, в якій 

права і можливості обвинувачення переважують права і можливості захисту. 
Судовий процес у Словаччині відбувається за присутності всіх членів складу суду, секретарів 

судового засідання і прокурора. Процес може відбутися навіть за відсутністю підсудного, якщо суд 
вважає, що справа може бути розглянута об’єктивно і за його відсутності. Але під час винесення 
вироку присутність його обов’язкова. Водночас, судовий розгляд не може відбутися за відсутності 
підсудного, якщо він перебуває під вартою, відбуває покарання за законом за скоєний злочин, якщо 
передбачається покарання у вигляді позбавленні волі на строк більше 5 років. Обвинувачений до 
початку судового процесу з матеріалами справи не знайомиться. 
Обвинувальний висновок готується і подається до суду прокурором, на дії якого впливають лише 

закон і зібрані по справі фактичні докази. Висновок розглядається судом з точки зору надійності 
передумов для подальшого розвинення процесу, особливу увагу суд надає відповідності слідчих дій 
закону і чи достатньо зібрано доказів по справі. Висновок, який ще не прийнятий судом, не може бути 
відкликаний прокурором, справа таким чином повертається на стадію попереднього розслідування. 
Вирок суду може бути оскаржений. Прокурор може оскаржити будь-який вирок. Підсудний -вирок, 

що стосується безпосередньо його. Потерпілий - вирок у межах компенсації збитків. Але апелювати 
рішення суду в бік погіршення для підсудного може лише прокурор. Окремо щодо свідчень у 
судовому засіданні. Це стосується практично усіх країн регіону. Свідчення підсудного чи свідка, які 
отримані під час слідства, можуть бути використані під час судового розгляду замість допиту їх 
особисто лише в окремих, чітко визначених випадках (якщо особа померла, перебуває за кордоном 
тощо). 
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З іншого боку, однією із характерних рис судового процесу є те, що свідчення, зроблені в досудовій 
стадії кримінального процесу, визнаються під час судового розгляду. Якщо свідчення з цього питання, 
отримані від свідка під час судового розгляду, відрізняються від його свідчень під час попереднього 
слідства, останні повинні бути зачитані в суді, і суд вирішує, яке з них заслуговує довіри. 
У всіх країнах Центральної і Східної Європи прокурор під час слідства має дозволити відповідачу 

або адвокату присутність під час допиту свідка, чиї свідчення мають бути використані в суді замість 
усного допиту. Але такі випадки трапляються рідко. Взагалі ж свідок допитується під час 
попереднього слідства з урахуванням того, що йому потрібно підтверджувати своє свідчення у 
судовому засіданні. У цьому випадку присутність адвоката не визначається законом. Таким чином, 
реальна проблема в тому, що свідки допитуються органами попереднього слідства без участі, 
контролю чи навіть присутності представників захисту, оскільки ніхто не збирається використовувати 
цей запис замість їхнього усного свідчення в суді. 
І, завершуючи, огляд функцій прокурора у судовому засіданні, необхідно приділити увагу 

питанням провадження справ після винесення вироку.  
Касаційне провадження - це основна форма перевірки вироку суду. Воно починається зі скарг 

сторін або з протесту прокурора. 
Прокурор подає протест завжди, коли вважатиме, що є підстави для скасування чи зміни вироку, 

незалежно того, в якому аспекті можуть розглядатись ці обставини: чи на користь підсудного, чи на 
користь обвинувачення. Прокурор має право опротестувати будь-який вирок, але своїм протестом він 
не може пред’явити підсудному нове обвинувачення. Протест подається протягом 7 діб з часу 
проголошення мотивів вироку або протягом 14 діб, якщо суд не проголошував такі мотиви. 
Право прокурора подавати протест на будь-який вирок є вираженням його наглядових повноважень 

щодо додержання законності. Вищестоящий прокурор також може подати протест, якщо вважає, що 
прокурор, який брав участь у процесі, зайняв неправильну позицію. 
Прокурор, який подав цей протест, може відкликати його до початку розгляду справи судом другої 

інстанції. Після початку такого розгляду протест може бути відкликаний лише прокурором, який 
підтримує обвинувачення у цій інстанції, або вищестоящим прокурором. Відкликання протесту - це 
процесуальна перешкода для подальшого розгляду справи, якщо не подано скарги осіб на вирок суду 
першої інстанції. 
Участь прокурора у розгляді справ загального характеру в стадії касаційного провадження 

обов’язкова. Він має право підтримувати або не підтримувати протест. Його висновок з цього 
повинен бути мотивований; не мотивується лише відкликання протесту. 
КПК визначає правомочність прокурора і у наглядовому провадженні. Перегляд справи в порядку 

нагляду - це особлива стадія кримінального процесу, за допомогою якої створюється можливість для 
припинення чинності вироку. Початок наглядовому провадженню може покласти лише Головний 
прокурор Болгарії, надіславши відповідне подання до Верховного Суду. Подання матиме силу за 
наявності відповідних підстав, які чітко виражені у КПК: 

1) якщо матеріальний закон застосовано неправильно, або невірний сам закон; 
2) якщо припущено суттєві порушення процесуальних норм; 
3) якщо вирок винесено при неповноті доказів; 
4) якщо вирок необґрунтований, тобто прийняті встановленими, фактичні положення, які не 

підкріплюються доказами у справі; 
5) якщо визначене покарання очевидно несправедливе - воно не відповідає ступеню суспільної 

небезпеки діяння, особі засудженого, мотивам та іншим обставинам, що пом’якшують чи обтяжують 
кримінальну відповідальність. 
Подання Головного прокурора щодо перегляду справи не зупиняє набрання вироком чинності 

Головний прокурор не обмежується будь-яким терміном для направлення подання. Але якщо 
пропонується перегляд вироку в бік погіршення для засудженого, подання може бути зроблено тільки 
протягом одного року і не більше. 
Перегляд справ у порядку судового нагляду - це інститут, який розвинений у країнах Центральної і 

Східної Європи після встановлення триступеневого провадження. Його мета - прискорити або 
позбутися формалізму триступеневого провадження. На практиці почалась абсолютизація вимог і 
ефективності судочинства. 
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Поновлення кримінальних справ - це теж надзвичайний спосіб перевірки вироку. Предметом 
провадження є вироки, які вже набули чинності, за умови, що: 
1) деякі з доказів, на підставі яких винесено виявилися помилковими; 
2) встановлено на підставі  який набув законної сили вироку, що суддя, прокурор чи слідчий скоїли 
злочин у зв’язку зі своєю участю у кримінальному провадженні; 
3). Шляхом розслідування встановлюються обставини і докази, які не були відомі суду, який виніс 
вирок,  які мають суттєве значення для справи. 
Подання з приводу поновлення справи робиться окружним прокурором. Воно не зупиняє чинності 

вироку. Подання розглядає Верховний Суд Болгарії. 
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