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приватних клієнтів у справах проти міністерств чи інших державних 
установ. 

Також слід зазначити, що в нижчестоящих судах публічне пересліду-
вання зазвичай здійснює національна поліція (Garda Siochana) [2, с. 13]. 
Значний обсяг представництва публічних інтересів у некримінальних 
справах реалізує Chief State Solicitor’s Office, який структурно виступає 
елементом Attorney General’s Office.
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МіЖНАРОДНИЙ ДОсВіД ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
сПЕЦіАЛіЗОВАНОЇ АНТИКОРУПЦіЙНОЇ 

ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Корупція (від лат. corrumpere – псувати) – протиправна діяльність, яка 
полягає у використанні службовими особами їхніх прав і посадових мож-
ливостей для особистого збагачення; підкупність і продажність громад-
ських і політичних діячів [1].

Корупція є негативним соціально-правовим феноменом, що полягає 
у неправомірному використанні посадовою особою владних повноважень 
(дискреційної влади) з метою отримання економічного прибутку (ренти).

Для подолання і протидії корупції в нашій країні, Верховною Радою 
України у жовтні 2014 році була запроваджена низка антикорупційних 
законодавчих актів (зокрема, Законів України «Про Національне анти-
корупційне бюро України» [2], «Про запобігання корупції» [3], «Про за-
сади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 
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2014–2017 роки» [4] та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публіч-
них діячів» [5]).

Так, з 2014 року почалася так звана «трансформація» прокуратури. 
Вагомим внеском було прийняття Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Націо-
нального антикорупційного бюро України та Національного агентства 
з питань запобігання корупції» від 12.02.2015 року [6]. Цим Законом вне-
сено зміни до ст. 171 Закону України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 року 
щодо призначення Генеральним прокурором України прокурорів Націо-
нального антикорупційного бюро України для здійснення нагляду за до-
держанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльнос-
ті, досудового розслідування, яке здійснюється детективами Національ-
ного антикорупційного бюро України [7]. Натомість новелізація Закону 
України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 року полягає в інституціона-
лізації спеціалізованої антикорупційної прокуратури як складової системи 
прокуратури України.

Відповідно до ч. 5 ст. 8 цього Закону, Спеціалізована антикорупційна 
прокуратура – це самостійний структурний підрозділ Генеральної про-
куратури України, на який покладаються такі функції: здійснення нагля-
ду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, 
яке здійснюється Національним антикорупційним бюро України; підтри-
мання державного обвинувачення у відповідних провадженнях; пред-
ставництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, перед-
бачених цим Законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними 
з корупцією правопорушеннями.

Внутрішню структуру Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
складають: управління процесуального керівництва, підтримання держав-
ного обвинувачення та представництва в суді; відділ аналітично-статис-
тичного забезпечення; відділ документального забезпечення.

До загальної структури Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 
входять центральний апарат і територіальні філії, які розташовуються 
в тих самих містах, в яких розташовані територіальні управління Націо-
нального антикорупційного бюро України [8].

Для того щоб визначити, чи є недоліки та прогалини на шляху ство-
рення даного інституту, звернемося до досвіду зарубіжних країн.

Так, доктор юридичних наук, проф. О. С. Проневич у своїй статті 
«Інститут спеціалізованої антикорупційної прокуратури в європейській 
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державно-правовій традиції» провівши комплексний аналіз зарубіжних 
антикорупційних інституційно-функціональних моделей,  прийшов до 
висновку, що можна виокремити три типи державних інституцій анти-
корупційної спрямованості, а саме: багатоцільових державних агентств, 
уповноважених на реалізацію низки функцій у сфері протидії корупції; 
спеціалізованих антикорупційних служб у складі правоохоронних органів; 
самостійних профільних антикорупційних інституцій. У провідних євро-
пейських країнах найбільшого поширення набула друга модель, що перед-
бачає створення автономних спеціалізованих антикорупційних служб 
у складі поліції (наприклад, Центральне управління боротьби з корупцією 
федеральної поліції Бельгії, Національне управління з розслідування 
і кримінального переслідування злочинів у сфері економіки та навколиш-
нього середовища Національного директорату поліції Норвегії тощо) або 
прокуратури.

В окремих європейських країнах, таких як Іспанія, Хорватія, Румунія, 
Швеція, Австрія, Литва, Молдова, запроваджена антикорупційна спеціа-
лізація прокурорів.

Розглянемо більш детально Хорватію. Хорватська антикорупційна 
традиція ґрунтується на виокремленні в структурі Державної прокурату-
ри Хорватії автономного спеціалізованого Управління з припинення ко-
рупції та організованої злочинності [9]. Цей орган прокуратури було 
створено відповідно до ухваленого у жовтні 2001 року спеціального За-
кону Хорватії «Про Управління з припинення корупції та організованої 
злочинності» (станом на теперішній час чинною є редакція Закону від 
30.08.2009 року [10]). Керівник Управління з припинення корупції та 
організованої злочинності водночас є заступником Генерального проку-
рора Хорватії. Він призначається на посаду на 4-річний термін Генераль-
ним прокурором Хорватії за погодженням з міністром юстиції та Радою 
державних прокурорів. Законом передбачена можливість перевірки до-
брочесності та майнового статусу керівника Управління з припинення 
корупції та організованої злочинності без попереднього повідомлення під 
час заміщення цієї посади та упродовж року після звільнення з посади. 
Спеціальні прокурори призначаються на чотирирічний термін Генераль-
ним прокурором Хорватії за поданням керівника Управління з припинен-
ня корупції та організованої злочинності. Кандидати на заміщення посад 
спеціальних прокурорів повинні скласти державний кваліфікаційний іс-
пит, а також мати досвід роботи не менше 8 років на посаді прокурора, 
судді або слідчого органу кримінальної поліції. В структурі Управління 
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функціонує п’ять відділів, а саме: відділ кримінального переслідування; 
відділ розслідувань і документації; відділ міжнародного співробітництва 
та спільного проведення розслідувань; відділ протидії корупції та зв’язків 
з громадськістю; відділ розслідування злочинів, пов’язаних з легалізацією 
доходів, отриманих злочинним шляхом. Регіональні представництва 
Управління розташовано в Спліті, Рієці та Осієку [11]. Законом визна-
чена предметна юрисдикція Управління з припинення корупції та органі-
зованої злочинності, що охоплює корупційні злочини (отримання/даван-
ня хабара в публічному секторі; отримання/давання хабара в приватному 
секторі; зловживанням впливом; зловживання службовими повноважен-
нями; зловживання при проведенні процедур банкрутства; недобросовіс-
на конкуренція у сфері зовнішньоторговельних операцій) та деякі інші 
кримінальні правопорушення (тиск на посадових осіб, які беруть участь 
у відправленні правосуддя; легалізація доходів, отриманих злочинних 
шляхом; перешкоджання збиранню доказів; напад на посадову особу, якщо 
такий злочин був вчинений у зв’язку з дією, що містить ознаки корупції 
або вчинений організованою злочинною групою).

Підсумовуючи, зазначимо, що поява цього інституту об’єктивно  
зумовлена прагненням суспільства створити ефективний державний  
антикорупційний механізм кримінального переслідування корупційних 
злочинів та осіб, які їх вчинили. Аналіз зарубіжної теорії та практики 
прокурорської діяльності дає підстави стверджувати, що легітимізація 
спеціалізованої антикорупційної прокуратури в окремих європейських 
країнах ґрунтується на правовому постулаті ліберальної конституційно-
правової доктрини щодо невизнання абсолютного характеру засад єднос-
ті та ієрархічної залежності органів прокуратури та їх похідного характе-
ру від конституційних принципів верховенства права, законності та неза-
лежності.
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ОсОБЛИВОсТі ДОКАЗОВОЇ ДіЯЛЬНОсТі 
ПРОКУРОРА В ЦИВіЛЬНОМУ ПРОЦЕсі

Відповідно до ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» (далі – За-
кону) представництво прокурором інтересів громадянина або держави 




