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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ 
ТА АДВОКАТУРИ: ЗМІСТ І СПІВВІДНОШЕННЯ 

Статтю присвячено дослідженню принципів організації і діяльності прокуратури та адво-
катури. Проаналізовано сутність, систему і співвідношення організаційних і функціональних за-
сад прокуратури та адвокатури. Детально розглянуто проблемні питання реалізації принципів 
незалежності й законності у прокурорській та адвокатській діяльності. Висловлено авторську 
думку щодо підвищення рівня ефективності реалізації основних принципів організації і діяльнос-
ті прокуратури та адвокатури.
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Постановка проблеми. Питання про принципи організації та діяльності будь-
якого державного органу завжди актуальне, особливо в часи суспільно-політич-
них потрясінь і кардинальної зміни державно-правових підходів. В умовах дезорі-
єнтації значної частини пересічних громадян та представників юридичного цеху, 
стрімкої зміни законодавства принципи є тими орієнтирами, що дають змогу брати 
участь у розбудові правової держави, запровадженні світових стандартів прав лю-
дини.
Особливе значення в процесі реформування правоохоронної системи має опти-

мізація принципів організації і діяльності таких її ключових суб’єктів, як проку-
ратура та адвокатура. Ці органи є провідними у галузі кримінальної юстиції та в 
інших сферах правозастосовної діяльності. Прокурор і адвокат – основні процесу-
альні супротивники, що й зумовлює необхідність спільного порівняльного аналізу 
принципів їхньої діяльності. Така потреба зумовлена й прагненням певної части-
ни науковців та практиків посилити, «зрівняти» правові можливості адвокатури із 
тими, що закріплені за прокурорським відомством, водночас передумовою цього, 
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безперечно, має бути дослідження засад організації і діяльності обох правових 
інституцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання зазначеної темати-
ки були предметом уваги в наукових працях вітчизняних та іноземних учених, зо-
крема Є.М. Блажівського, М.А. Буцьковського, Т.В. Варфоломеєвої, Є.В. Васьков-
ського, О.П. Галоганова, В.В. Долежана, І.М. Козьякова, А.М. Колодія, М.В. Косю-
ти, М.Й. Курочки, В.Т. Маляренка, І.Є. Марочкіна, М.І. Мичка, М.В. Муравйова, 
С.П. Погребняка, Є.М. Поповича, М.В. Руденка, О.В. Синьоокого, В.В. Сухоноса, 
С.Я. Фурси, О.Г. Яновської, І.С. Яртих та інших, однак досліджень, проведених з 
урахуванням останніх змін законодавства та правозастосовної практики, що має 
тенденцію до постійного оновлення, недостатньо. 

Мета статті (завдання) – аналіз текстуально оформлених у галузевих за-
конах принципів організації і діяльності прокуратури та адвокатури, поглиблене 
дослідження тих положень, реалізація яких є найбільш проблемною на практиці.

Виклад основного матеріалу дослідження. У теорії права у загальному сенсі 
«принцип» – це основне вихідне положення якої-небудь наукової системи, тео-
рії, ідеологічного напряму [1, 1125]. Категорія «принципи права» визначається як 
такі відправні ідеї його буття, котрі виражають найважливіші закономірності та 
підґрунтя даного типу держави і права, є однопорядковими із сутністю права й 
утворюють його основні риси, відрізняються універсальністю, вищою імператив-
ністю та загальнозначимістю, відповідають об’єктивній необхідності побудови і 
зміцнення певного суспільного ладу [2, 117].
Як серед фахівців у сфері прокурорського нагляду [3, 495; 4, 232–259; 5, 203–

215; 6, 8–10; 7, 109–115], так і серед дослідників діяльності адвокатури [8, 163; 
9, 46–48; 10, 157–164] залишаються дискусійними питання про поняття, ознаки 
(обов’язковість закріплення принципу в джерелах права, текстуальна чи змістова 
форма нормативної фіксації тощо), класифікацію та систему галузевих принципів 
організації і діяльності прокуратури й адвокатури.
Через обмежений обсяг статті ми не можемо взяти участь у широкій полеміці 

щодо зазначених питань, які мають бути предметом окремого ґрунтовного дослі-
дження. Тому основну увагу зосередимо на дослідженні текстуально оформлених 
на рівні галузевих законів принципів організації та діяльності прокуратури й ад-
вокатури.
У ст. 6 «Принципи організації і діяльності прокуратури» Закону України від 

5 листопада 1991 року № 1789-ХІІ «Про прокуратуру» передбачено, що органи 
прокуратури України:

1) становлять єдину централізовану систему, яку очолює Генеральний прокурор 
України, з підпорядкуванням нижчестоящих прокурорів вищестоящим;

2) здійснюють свої повноваження на підставі додержання Конституції Укра-
їни та чинних на території республіки законів, незалежно від будь-яких органів 
державної влади, посадових осіб, а також рішень громадських об’єднань чи їх 
органів;

3) захищають у межах своєї компетенції права і свободи громадян на засадах їх 
рівності перед законом, незалежно від національного чи соціального походження, 
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мови, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи майно-
вого стану та інших ознак;

4) вживають заходів до усунення порушень закону, від кого вони не виходили б, 
поновлення порушених прав і притягнення у встановленому законом порядку до 
відповідальності осіб, які допустили ці порушення;

5) діють гласно, інформують державні органи влади, громадськість про стан 
законності та заходи щодо її зміцнення, оприлюднюють та надають інформацію 
за запитами відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Працівники прокуратури не можуть належати до будь-яких політичних партій 

чи рухів [11]. 
 На підставі аналізу положень закону М.В. Косюта називає 4 принципи 

прокурорської системи; єдність і централізація; законність; незалежність; глас-
ність [5, 213]. Окрім наведених вище засад, В.І. Малюга до принципів організації 
і діяльності прокуратури відносить єдиноначальність у діяльності прокуратури, 
поєднання інтересів людини і держави у діяльності органів прокуратури, невід-
воротність відповідальності та профілактика правопорушень у діяльності органів 
прокуратури [6, 5]. 
М.І. Мичко наголошує на принципі безпартійності, а також єдності й централіз-

му, незалежності та підпорядкованості тільки Конституції України і законам Укра-
їни, верховенства закону і законності, поєднання інтересів громадянина і держави 
на основі пріоритету прав людини і громадянина, гласності [4, 232–238].
На відміну від законодавства про прокуратуру, де назви принципів викладено 

нечітко, у ст. 4 «Принципи та засади здійснення адвокатської діяльності» Закону 
України від 5 липня 2012 року № 5076 «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
відповідні положення окреслені точніше. Зокрема, передбачено: адвокатська ді-
яльність здійснюється на принципах верховенства права, законності, незалежнос-
ті, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів [12].
Порівняльний аналіз нормативних принципів організації і діяльності прокура-

тури та адвокатури свідчить, що спільними для обох правозахисних структур є 
принципи законності та незалежності. Решта принципів – специфічні та у загаль-
ному вигляді відображають особливості кожної із систем. 
Аналізуючи підхід законодавця щодо правового закріплення принципів закон-

ності та незалежності, можна виявити певні закономірності. Якщо принцип за-
конності визначається основою діяльності широкого кола правоохоронних (пра-
возахисних) органів, що вбачається, зокрема, зі змісту ст. 3 Закону України від 
13 березня 2014 року № 876-VII «Про Національну гвардію України» [13], ст. 2 
Закону України від 17 березня 2011 року № 3166-VI «Про центральні органи ви-
конавчої влади» [14], ст. 3 Закону України від 20 грудня 1990 року № 565-XII «Про 
міліцію» [15], ст. 3 Закону України від 25 березня 1992 року № 2229-XII «Про 
Службу безпеки України» [16], то принцип незалежності зафіксований у значно 
меншій кількості норм щодо прокуратури, адвокатури та судової влади. Це, звісно, 
не означає, що, наприклад, Національна гвардія України не керується ним у по-
всякденній роботі, водночас свідчить про його вагоме значення для центральних 
суб’єктів кримінального провадження – прокуратури, адвокатури та судової влади.
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На жаль, упродовж останнього часу саме незалежність і законність як прин-
ципи діяльності прокуратури та адвокатури стали об’єктом найбільшої кількості 
посягань і порушень. 
У традиційному розумінні незалежність як принцип організації і діяльності 

прокуратури передбачає реалізацію повноважень прокурора незалежно від будь-
яких органів державної влади, громадських об’єднань, фізичних чи юридичних 
осіб, існування заборони втручання у роботу органів прокуратури чи перешко-
джання їх діяльності.
Особливістю посягань на незалежність органів прокуратури з кінця 2013 року 

став перехід від прихованих, завуальованих форм тиску чи протидії до демонстра-
тивно відкритих (публічних), групових та озброєних форм втручання із залучен-
ням політичних (псевдополітичних), кримінальних і маргінальних елементів.
Широкого суспільного резонансу набули факти публічного заподіяння О. Му-

зичком тілесних ушкоджень працівнику прокуратури при виконанні службових 
обов’язків у лютому 2014 року (місто Рівне), навмисного підпалу прокуратур міс-
та Маріуполя Донецької області, міста Дніпродзержинська Дніпропетровської 
області, міста Вінниці, неодноразового захоплення приміщень прокуратур міст 
Львова, Луганська, Тернополя, Святошинського району міста Києва та ін., приму-
шування керівників прокуратур до написання заяв про звільнення з посади (місто 
Ужгород, Оболонський район міста Києва, місто Житомир та ін.).
Збільшилася й кількість посягань на незалежність адвокатів при здійсненні 

професійної діяльності. До традиційних порушень, зокрема у вигляді завдання ті-
лесних ушкоджень адвокатам, спроб розкрити адвокатську таємницю й усунути 
адвоката від захисту шляхом безпідставного допиту як свідка, вилучення доку-
ментів, що містять адвокатську таємницю[17], додалися нові форми деструктив-
них дій, серед яких хотілося б відзначити намагання вплинути на роботу одного 
з вищих органів адвокатського самоврядування – Ради адвокатів України (РАУ). 
Так, 28 лютого 2014 року під час засідання до приміщення увійшли кілька адво-
катів разом із людьми у масках (балаклавах) і почали перешкоджати роботі РАУ, 
вимагаючи призначити позачерговий з’їзд адвокатів з метою, серед іншого, змі-
ни керівництва Національної асоціації адвокатів України. Щоправда, результати 
проведеного 26–27 квітня 2014 року позачергового з’їзду адвокатів України за-
свідчили недостатню підтримку адвокатським співтовариством запропонованих 
радикальною меншістю кадрових змін.
У цьому полягає специфіка адвокатської корпорації, де ті чи інші ідеї, прагнення 

або заклики деяких адвокатів підлягають демократичному обговоренню в межах 
органів адвокатського самоврядування, за результатами якого приймаються чи від-
хиляються рішення більшістю уповноважених представників. Розгляд ключових 
питань життя адвокатської спільноти на засадах самоврядування є важливою осо-
бливістю адвокатури, яка не властива прокурорському відомству, побудованому на 
засадах централізму й субординації. На наш погляд, корпоративне самоврядуван-
ня має бути текстуально визначено як окремий принцип організації адвокатури і 
закріплено у ч. 1 ст. 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
в такій редакції: «Організація і діяльність адвокатури здійснюється на принципах 
верховенства права, законності, незалежності, корпоративного самоврядування, 
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конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів». На сьогодні наявність прин-
ципу корпоративного самоврядування логічно випливає з аналізу статей 43–58 За-
кону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Окреме його текстуаль-
не визначення у спеціально присвяченій принципам статті,  безумовно, сприятиме 
зменшенню кількості фактів неправомірного втручання в роботу адвокатури.
Законність є універсальним принципом діяльності прокуратури й одночасно ві-

дображенням її соціальної місії, мети функціонування. Зміст законності полягає 
у здійсненні прокурорами своїх повноважень на підставі додержання Конституції 
України та чинних на території держави законів у межах своєї компетенції й без 
втручання в оперативно-господарську діяльність піднаглядних об’єктів. 
Порушення незалежності прокуратури відразу позначається на стані забез-

печення законності в її роботі. Частішають випадки, коли під впливом натовпу 
звільняються особи, затримані за підозрою у вчиненні злочинів (м. Одеса, м. Київ 
та ін.). Попри намагання деструктивних сил сформувати «рівненську», «луган-
ську» чи «одеську» законність на підставі добре відомої з 20–30-х років минулого 
століття ідеї «революційної» законності, на органи прокуратури покладено від-
повідальне завдання оперативно коригувати такі тенденції у напрямі єдиного й 
неухильного додержання законності.
Провідна роль у забезпеченні законності в діяльності прокурорів належить ви-

щестоящим керівникам органів прокуратури та судам. Практика судового контр-
олю свідчить про необхідність посилення уваги до дотримання прокурорами ви-
мог закону. Так, наприклад, із надісланих прокурорами до суду у 2013 році 17 373 
клопотань про взяття під варту 1 822 (10,5%) було відхилено. Задоволено 133 апе-
ляції прокурора на вказані ухвали судів [18]. Отже, майже у 10% випадків наявні 
порушення законності на цьому відповідальному напрямі.
Зміст принципу законності в діяльності адвокатів має певні особливості. На 

підставі узагальнення типових форм порушення законності у Правилах адвокат-
ської етики, затверджених з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року, для 
адвокатів встановлено певні вимоги щодо дотримання законності на стадіях при-
йняття доручення клієнта (ст. 19), виконання доручення клієнта (ст. 25) та у від-
носинах із судом й іншими учасниками судового провадження (ст. 43). Так, окрім 
встановлених обов’язку використовувати всі свої знання та професійну майстер-
ність для належного захисту й представництва прав і законних інтересів фізич-
них та юридичних осіб і обов’язку дотримуватися чинного законодавства України, 
Правилами адвокатської етики визначено й низку заборон для адвоката, а саме:
–  давати клієнту поради, свідомо спрямовані на полегшення скоєння правопору-
шень, або іншим чином умисно сприяти їх скоєнню його клієнтом або іншими 
особами; 

–  вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або 
Правилам адвокатської етики; 

–  приймати доручення, якщо результат, якого бажає клієнт, або засоби його до-
сягнення, на яких клієнт наполягає, є протиправними, або якщо доручення клі-
єнта виходить за межі професійних прав і обов’язків адвоката; 

–  використовувати при виконанні доручення клієнта незаконні та неетичні за-
соби, зокрема спонукати свідків до давання завідомо неправдивих показань, 
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вдаватися до протизаконних методів тиску на протилежну сторону чи свідків 
(погроз, шантажу тощо), використовувати свої особисті зв’язки (чи в окремих 
випадках особливий статус) для впливу прямо або опосередковано на суд чи 
інший орган, перед яким він здійснює представництво або захист інтересів 
клієнтів, використовувати інформацію, отриману від колишнього клієнта, кон-
фіденційність якої охороняється законом, використовувати інші засоби, що су-
перечать чинному законодавству або Правилам адвокатської етики;

–  намагатися в ході судового розгляду справи вплинути на рішення (вирок) суду 
позапроцесуальними засобами; 

–  робити свідомо неправдиві заяви стосовно фактичних обставин справи; 
–  подавати суду завідомо неправдиві докази або свідомо брати участь в їх фор-
муванні; 

–  посилатися в суді на завідомо неправдиві чи викривлені фактичні обставини 
або обставини, що не стосуються предмета спору, або на подані клієнтом до-
кази, про які відомо, що вони є неправдивими, чи докази, отримані з порушен-
ням положень Правил адвокатської етики; а також на особисту обізнаність з 
обставинами справи, у виступі в судових дебатах – крім того, на обставини, 
які не були предметом дослідження під час судового провадження (щодо яких 
адвокатом не заявлялися клопотання, спрямовані на доказування таких обста-
вин) за винятком загальновідомих фактів; 

–  порушувати порядок у судовому засіданні, припускатись сперечань з судом та 
висловлювань, що принижують честь і гідність суду або інших учасників про-
цесу;

–  схиляти підзахисного, сторони в процесі та свідків до давання завідомо не-
правдивих пояснень та показань або експертів до надання неправдивих висно-
вків [19].
Позитивно вплинуло на стан справ у цій сфері запровадження з 1 січня 2013 року 

механізму призначення адвоката-захисника через центри з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, завдяки яким значною мірою вдалося вирішити 
проблему «кишенькових» (наближених до слідчого) адвокатів, які готові не по-
мічати очевидних порушень прав підзахисного. 
Прогресивним у цьому напрямі стало введення в дію з 1 липня 2014 року Стан-

дартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінально-
му процесі, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 25 лютого 
2014 року № 368/5 [20].
Разом із тим порушення законності в діяльності адвокатів не є поодинокими. 

Ймовірно, це пов’язано з національним менталітетом, соціальний запит якого час-
то полягає в очікуванні від адвоката уміння вирішувати питання не так правови-
ми, як неформальними методами. Необхідно усвідомити, що така позиція не має 
перспективи у майбутньому. Вже сьогодні події останніх місяців суттєво змінили 
правову свідомість людей, в тому числі ставлення до поширених суспільних про-
блем (корупції, бюрократизму тощо), загострили увагу територіальних громад усі-
єї країни щодо їх якнайшвидшого вирішення.
Яким же чином укріпити законність у суспільстві в умовах, коли традиційні 

заходи не спрацьовують? На нашу думку, крім більш суворого застосування суто 
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правових механізмів, необхідно комплексно задіяти соціально-культурні, інфор-
маційні та політико-ідеологічні резерви. 
В умовах інформаційної війни слід активно реалізовувати принцип гласності 

в діяльності органів прокуратури. Поряд із оперативним висвітленням важливих 
для суспільства проблем має вестися робота з подолання нігілізму взагалі та пра-
вового нігілізму зокрема.

Висновки. Таким чином, спільними для прокуратури та адвокатури принци-
пами організації і діяльності є законність та незалежність, належне забезпечення 
яких в умовах складної суспільно-політичної ситуації викликає неабиякі трудно-
щі. Окреслені проблеми повинні вирішуватись комплексно, з урахуванням запро-
понованих правових підходів та із застосуванням потенціалу соціально-культур-
них, інформаційних і політико-ідеологічних механізмів. 
Перспективним напрямом подальших наукових досліджень є теоретичне осмис-

лення процесу реалізації інших засад організації та діяльності прокуратури й ад-
вокатури.
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Сергей ИВАНИЦКИЙ

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 
И АДВОКАТУРЫ: СОДЕРЖАНИЕ И СООТНОШЕНИЕ 

Статья посвящена исследованию принципов организации и деятельности прокуратуры 
и адвокатуры. Проанализированы сущность, система и соотношение организационных и 
функциональных основ прокуратуры и адвокатуры. Подробно рассмотрены проблемные 
вопросы реализации принципов независимости и законности в прокурорской и адвокатской дея-
тельности. Высказана авторская позиция относительно повышения эффективности реализа-
ции базовых принципов организации и деятельности прокуратуры и адвокатуры.
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Sergiy IVANYTSKY

PRINCIPLES OF ORGANIZATION AND ACTIVITY OF THE 
PROCURACY AND ADVOCACY: CONTENT AND CORRELATION

The article is devoted to the principles of organization and activity of the procuracy and advocacy. 
Analyzed the essence, the system and the ratio of organizational and functional bases of the procuracy 
and advocacy. Considered in detail problems of realization of principles of independence and 
legitimacy in the procuracy and advocacy. Expressed the author’s position regarding the effi ciency of 
the implementation of the basic principles of organization and activity of the procuracy and advocacy.
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