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У лапйігмк одайіжауії кмлпрзру-
уіилмї одсмокз в псдоі ноавмпуггя 
(2016) номкуоаруоа, пдодг ілхзт 
сулкуіи, жгіиплыє нодгправлзурвм 
ілрдодпів гдоеавз в пугі у взкйыф-
лзт взнагкат і в нмоягку, цм взжла-
фдлі жакмлмк. Зкілдлі ноавмві ноз-
нзпз цмгм номкуоаруоз каырщ сул-
гакдлрайщлзи таоакрдо гйя омжвзрку 
лмокарзвлмї одгйакдлрауії ра могалі-
жауії гіяйщлмпрі номкуомоів у узві-
йщлмку, гмпнмгаопщкмку ра агкіліпр-
оарзвлмку пугмфзлпрві. Взжлафайщ-
лзк є рд, цм уди сулкуімлайщлзи 
ланояк номкуомопщкмї гіяйщлмпрі 
кмлпрзрууіилм мбкдеуєрщпя жатзп-
рмк йзхд ілрдодпів гдоеавз ра вз-
кйыфлзкз взнагкакз, цм взкагаырщ 
віг номкуомоа жгіиплдлля жатзпру 
ілрдодпів гдоеавз у оажі їтлщмгм лд-
жгіиплдлля фз лдлайделмгм жгіип-

лдлля унмвлмваедлзкз гдоеавлзкз 
могалакз ра взкйыфдлля нігкілз їт 
гіяйщлмпрі.  

Айд ла ноакрзуі жапрмпувалля ра-
кмгм нігтмгу нмомгеує пзруауіы ноа-
вмвмї лдвзжлафдлмпрі, агед жаномнм-
лмвалд жакмлмгавудк омжукілля ном-
куомопщкмгм нодгправлзурва є пкйаг-
лзк і лдмглмжлафлзк гйя ноавмжапрм-
пувалля. Такме уя пзруауія нмгйзб-
йыєрщпя лднмвлмы и омжкзрмы ноа-
вмвмы одгйакдлрауієы мжлафдлмї су-
лкуії номкуоаруоз, лдгмпрарлщмы 
омжомбйдліпры її могаліжауіилзт мп-
лмв рмцм. За лаявлмпрі вкажалзт лд-
гмйіків нодгправлзурвм номкуомомк 
ілрдодпів гдоеавз в пугі уроуглдлд, а 
кдра жатзпру ілрдодпів гдоеавз у нд-
влзт взнагкат, лавірщ жа лаявлмпрі 
їтлщмгм одайщлмгм нмоухдлля, жайз-
хаєрщпя лд гмпяглурмы. 
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Тдмодрзфлі ра нозкйаглі нзралля 
одайіжауії номкуоаруомы нодгправлз-
ущкмї сулкуії мбзоайз нодгкдрмк 
пвмгм лаукмвмгм гмпйігедлля, жмкод-
ка: О. В. Алніймгмв, А. В. Губпщка, 
К. А. Гужд, А. В. Гупаомва, В. В. Дмйд-
еал, Т. О. Дулап, М. В. Кмпыра, 
О. Г. Куфдо, С. О. Майатмв, М. І. Мзф-
км, О. П. Нароуп, Н. С. Науйік, 
С. В. Пмгкмнаєв, Г. В. Пмнмв, М. В. Ру-
гдлкм, М. М. Ругдлкм, М. М. Срдсал-
фук, В. В. Сутмлмп, Г. А. Тдодцук, 
Р. М. Шдпрмнаймв ра ілхі.  

Урік, ж мплмвлзт кмкдлрів одайі-
жауії вкажалмї кмлпрзрууіилмї сулкуії 
номкуоаруоз мглмпраилмпрі кіе нм-
жзуіякз лаукмвуів і жакмлмрвмоуів 
рак і лд гмпяглурм, а лмвдйз ноавмвм-
гм одгуйывалля йзхд нмгйзбйыырщ 
гзпкупіиліпрщ рдкз нодгправлзурва 
номкуомомк ілрдодпів гдоеавз в   
пугі.  

Мдрмы уієї праррі є гмпйігедлля 
ноавмвзт і могаліжауіилзт мплмв ода-
йіжауії сулкуії нодгправлзурва ілрд-
одпів абм гдоеавз в пугі в пуфаплзт 
укмват одсмокувалля могалів номку-
оаруоз. 

Згіглм праррі 131-1 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз номкуоаруоа в Укоаїлі, жмк-
одка, жгіиплыє нодгправлзурвм ілрд-
одпів гдоеавз в пугі у взкйыфлзт 
взнагкат і в нмоягку, цм взжлафдлі 
жакмлмк. Вігнмвіглм праррі 23 Закмлу 
Укоаїлз віг 14 емврля 2014 омку 
№ 1697-VII «Пом номкуоаруоу» [1] 
ндодгбафдлм, цм нодгправлзурвм 
номкуомомк ілрдодпів гдоеавз в пугі 
нмйягає у жгіиплдллі номудпуайщлзт 
ра ілхзт гіи, пноякмвалзт ла жатзпр 
ілрдодпів гдоеавз, у взнагкат ра нм-
оягку, впралмвйдлзт жакмлмк. Пом-
куомо жгіиплыє нодгправлзурвм в 
пугі жакмллзт ілрдодпів гдоеавз у 
оажі нмоухдлля абм жагомжз нмоу-
хдлля ілрдодпів гдоеавз, якцм жа-
тзпр узт ілрдодпів лд жгіиплыє абм 
лдлайделзк фзлмк жгіиплыє могал 
гдоеавлмї вйагз, могал кіпудвмгм 
пакмвоягувалля фз ілхзи пуб’єкр 
вйаглзт нмвлмваедлщ, гм кмкндрдлуії 
якмгм віглдпдлі вігнмвіглі нмвлмва-
едлля, а ракме у оажі вігпурлмпрі 
ракмгм могалу. 

Поз ущмку лд гмнупкаєрщпя жгіи-
плдлля номкуомомк нодгправлзурва в 
пугі ілрдодпів гдоеавз в мпмбі гдоеа-
влзт кмкналіи, а ракме у ноавмвіглм-
пзлат, нмв’яжалзт іж взбмофзк номуд-
пмк, номвдгдлляк одсдодлгуків, гія-
йщліпры Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз, 
Поджзгдлра Укоаїлз, првмодлляк ра 
гіяйщліпры жапмбів капмвмї ілсмока-
уії, а ракме нмйірзфлзт наоріи, одйі-
гіилзт могаліжауіи, могаліжауіи, цм 
жгіиплыырщ номсдпіилд пакмвоягу-
валля, ра ілхзт гомкагпщкзт 
мб’єглалщ. Подгправлзурвм в пугі 
ілрдодпів гдоеавз в мпмбі Кабілдру 
Міліпроів Укоаїлз ра Науімлайщлмгм 
балку Укоаїлз кмед жгіиплыварзпя 
номкуомомк Гдлдоайщлмї номкуоаруоз 
Укоаїлз абм одгімлайщлмї номкуоару-
оз взкйыфлм жа нзпщкмвмы вкажів-
кмы фз лакажмк Гдлдоайщлмгм номку-
омоа Укоаїлз абм имгм ндохмгм жа-
прунлзка фз жапрунлзка вігнмвіглм 
гм кмкндрдлуії. 

Оглієы ж мплмвлзт смок одайі-
жауії нодгправлзущкзт нмвлмваедлщ, 
взжлафдлзт фапрзлмы 6 праррі 23 За-
кмлу є жвдолдлля номкуомоа гм пугу 
ж нмжмвмк (жаявмы). Вігнмвіглм гм 
праррі 24 Закмлу Укоаїлз «Пом ном-
куоаруоу» ноавм нмгалля нмжмву (жа-
явз, нмгалля) в нмоягку узвійщлмгм, 
агкіліпроарзвлмгм, гмпнмгаопщкмгм 
пугмфзлпрва лагаєрщпя Гдлдоайщлмку 
номкуомоу Укоаїлз, имгм ндохмку 
жапрунлзку ра жапрунлзкак, кдоівлз-
как одгімлайщлзт ра кіпудвзт номку-
оаруо, їт ндохзк жапрунлзкак ра жа-
прунлзкак. Поавм нмгалля узвійщлм-
гм нмжмву у козкілайщлмку номва-
гедллі лагаєрщпя номкуомоу, якзи 
бдод в лщмку уфапрщ (рмбрм номкуом-
оу – номудпуайщлмку кдоівлзку у 
кмлкодрлмку козкілайщлмку номва-
гедллі). 

Пмвлмваедлля номкуомоа ноз 
жвдолдллі ж нмжмвмк (жаявмы) гм пугу 
уодгуйщмвалі вігнмвіглзкз лмокакз 
номудпуайщлмгм жакмлмгавпрва.  

Кмлпрзрууіилзи Суг Укоаїлз у 
оіхдллі віг 8 квірля 1999 омку у 
пноаві ном нодгправлзурвм номкуоа-
руомы Укоаїлз ілрдодпів гдоеавз в 
аобіроаелмку пугі вкажав, цм нодг-
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правлзурвм номкуоаруомы ілрдодпів 
гдоеавз в пугі є мглзк іж взгів нодг-
правлзурва в пугі. За ноавмвмы ноз-
омгмы нодгправлзурвм в пугі є ноа-
вмвіглмпзлакз, в якзт мгла мпмба 
(нодгправлзк) ла нігправі ндвлзт 
нмвлмваедлщ взпрунає віг ікдлі ілхмї 
мпмбз (гмвіозрдйя) і взкмлує номуд-
пуайщлі гії в пугі в її ілрдодпат, лабу-
ваыфз (жкілыыфз, нознзляыфз) гйя 
лдї ноава ра мбмв'яжкз. Подгправлзу-
рвм номкуомомк ілрдодпів гдоеавз в 
пугі вігоіжляєрщпя віг ілхзт взгів 
нодгправлзурва оягмк пндузсіфлзт 
мжлак: пкйагмк нодгправлзків ра км-
ймк пуб'єкрів, ілрдодпз якзт вмлз 
нодгправйяырщ, мбпягмк нмвлмва-
едлщ, смокакз їт одайіжауії [4].  

З мгйягу ла уі нмймедлля кмела 
жомбзрз взплмвмк, цм жакмллзкз 
ілрдодпакз гдоеавз є ілрдодпз, вз-
жлафдлі Кмлпрзрууієы ра жакмлакз 
Укоаїлз, мпкійщкз жакоінйдлля їт ла 
жакмлмгавфмку оівлі пвігфзрщ ном їт 
жакмлліпрщ ра гаоалрує жатзпр у оажі 
нмоухдлля (гдрайщліхд ном уд гзв.: 
[7, c. 115-131]). Сакд узк лдмбтіглм 
кдоуварзпщ номкуомоу, мбґоулрмвуы-
фз у вігнмвіглзт номудпуайщлзт гм-
кукдлрат лаявліпрщ нігправ гйя нодг-
правлзурва жакмллзт ілрдодпів гдо-
еавз у оажі їт нмоухдлля абм жагомжз 
нмоухдлля. 

Помкуомо, жгіиплыыфз у пугі 
нодгправлзурвм ілрдодпів гомкагялз-
ла абм гдоеавз, прає уфаплзкмк узві-
йщлмгм, гмпнмгаопщкмгм фз агкіліпр-
оарзвлмгм номудпу ра кмозпруєрщпя 
ноавакз ра мбмв’яжкакз вігнмвіглмї 
прмомлз номудпу, рмбрм кає ноавм 
вфзлярз гії, ндодгбафдлі вігнмвіглзк 
номудпуайщлзк жакмлмгавпрвмк. За-
уваезкм, цм в оджуйщрарі кмгдоліжа-
уії номудпуайщлмгм жакмлмгавпрва [3] 
нмвлмваедлля номкуомоа у узвійщ-
лмку, гмпнмгаопщкмку ра агкіліпроа-
рзвлмку пугмфзлпрві гдцм жкілдлм. 
Нанозкйаг, фапрзлмы 3 праррі 53 
ГПК Укоаїлз ндодгбафдлм, цм у вз-
жлафдлзт жакмлмк взнагкат номкуомо 
жвдораєрщпя гм пугу ж нмжмвлмы жая-
вмы, бдод уфапрщ у омжгйягі пноав жа 
имгм нмжмвакз, а ракме кмед впрунз-
рз жа пвмєы іліуіарзвмы у пноаву, 

номвагедлля у якіи вігкозрм жа нм-
жмвмк ілхмї мпмбз, гм нмфарку омжг-
йягу пноавз нм пурі, нмгає андйяуіи-
лу, капауіилу пкаогу, жаяву ном ндод-
гйяг пугмвмгм оіхдлля жа лмвмвзяв-
йдлзкз абм взкйыфлзкз мбправзла-
кз. Алаймгіфлі лмокз кіпрярщпя в 
фапрзлі 3 праррі 56 ЦПК Укоаїлз ра 
фапрзлі 3 праррі 53 КАС Укоаїлз. 

Дайі ваорм нігкодпйзрз, цм взтм-
гяфз жі жкіпру фапрзлз 2 праррі 23 
Закмлу Укоаїлз «Пом номкуоаруоу» 
номудпуайщлі ра ілхі гії, пноякмвалі 
ла жатзпр ілрдодпів гдоеавз, вфзля-
ырщпя номкуомомк у оажі лаявлмпрі 
мглієї ж рощмт укмв:  

– у взнагкат, кмйз могал гдоеа-
влмї вйагз, могал кіпудвмгм пакмвоя-
гувалля фз ілхзи пуб’єкр вйаглзт 
нмвлмваедлщ, гм кмкндрдлуії якмгм 
віглдпдлі вігнмвіглі нмвлмваедлля, 
лд жгіиплыє жатзпр жакмллзт ілрд-
одпів гдоеавз; 

– у взнагкат, кмйз ракзи могал 
лдлайделзк фзлмк жгіиплыє жатзпр 
жакмллзт ілрдодпів гдоеавз; 

– у оажі, кмйз вігпурліи могал, 
якзи кав бз вігнмвіглі нмвлмваедлля 
жгіиплыварз жатзпр ілрдодпів гдоеавз 
у ндвліи псдоі. 

Офдвзглм жакмлмгавдущ, взжла-
фаыфз ракі укмвз гйя нодгправлзур-
ва, взтмгзв ж рмгм, цм вігнмвіглм гм 
пр. 19 Кмлпрзрууії Укоаїлз могалз 
гдоеавлмї вйагз ра могалз кіпудвмгм 
пакмвоягувалля, їт нмпагмві мпмбз 
жмбмв’яжалі гіярз ла нігправі, в кдеат 
нмвлмваедлщ ра у пнмпіб, цм ндодгба-
фдлі Кмлпрзрууієы ра жакмлакз Укоа-
їлз. Влдпдлзкз жкілакз гм Закмлу 
Укоаїлз «Пом удлроайщлі могалз 
взкмлавфмї вйагз» взжлафдлм, цм 
кіліпрдопрва, ілхі удлроайщлі могалз 
взкмлавфмї вйагз ра їт рдозрмоіайщлі 
могалз жвдораырщпя гм пугу, якцм уд 
лдмбтіглм гйя жгіиплдлля їтліт нмв-
лмваедлщ у пнмпіб, цм ндодгбафдлзи 
Кмлпрзрууієы ра жакмлакз Укоаїлз 
(пр. 28 [2]).  

Оред, вігнмвіглі гдоеавлі могалз, 
нмвлмваедлля якзт у вігнмвігліи 
псдоі взжлафдлі жакмлмк, каырщ ноавм 
жа лаявлмпрі нігправ жвдорарзпщ гм 
пугу ж нмжмвакз у взнагкат, кмйз гії 
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абм бджгіяйщліпрщ ж бмку бугщ-якзт 
пуб’єкрів (ыозгзфлзт ра сіжзфлзт 
мпіб, пуб’єкрів вйаглзт нмвлмваедлщ 
рмцм) ндодхкмгеаырщ взкмлаллы 
нмкйагдлзт ла лзт гдоеавмы сулк-
уіи. Ндвезрря у ракзт взнагкат жатм-
гів гм жатзпру ілрдодпів гдоеавз хйя-
тмк жвдолдлля гм пугу є нігправмы 
гйя взплмвку цмгм лджгіиплдлля віг-
нмвіглзк могалмк жатзпру жакмллзт 
ілрдодпів гдоеавз. Змкодка, уд кмед 
бурз у взнагку вфзлдлля нмпагмвзкз 
мпмбакз вігнмвіглмгм гдоеавлмгм мо-
галу агкіліпроарзвлмгм фз козкілайщ-
лмгм ноавмнмоухдлля, цм нігрвдо-
гедлм вігнмвіглзк пугмвзк оіхдлляк 
прмпмвлм узт мпіб. Ндлайделд жгіип-
лдлля жатзпру ракзт ілрдодпів кмед 
карз кіпуд у оажі, кмйз, ланозкйаг, 
нмгалу вігнмвіглзк гдоеавлзк мога-
лмк (абм ілхзк пуб’єкрмк вйаглзт 
нмвлмваедлщ) нмжмвлу жаяву абм пкао-
гу пугмк нмвдолурз у жв’яжку ж взяв-
йдлзкз лдгмйікакз цмгм смокз ра 
жкіпру гмкукдлру, а жатмгів цмгм їт 
упулдлля пвмєфаплм лд везрм, у 
жв’яжку ж фзк номнуцдлзи промк ла 
нмврмолд жвдолдлля гм пугу.  

У пвмы фдогу, в оажі взявйдлля 
номкуомомк взнагків лджгіиплдлля 
абм жгіиплдлля лдлайделзк фзлмк 
могалмк гдоеавлмї вйагз, могалмк 
кіпудвмгм пакмвоягувалля фз ілхзк 
пуб’єкрмк вйаглзт нмвлмваедлщ, гм 
кмкндрдлуії якмгм віглдпдлі вігнмвіг-
лі нмвлмваедлля, жатзпру ілрдодпів 
гдоеавз, а ракме мжлак агкіліпроарз-
влмгм фз козкілайщлмгм ноавмнмоу-
хдлщ мглмфаплм іж жатмгакз нодгпра-
влзущкмгм таоакрдоу жа лаявлмпрі 
нігправ віл нмвзлдл жгіиплыварз нд-
одгбафдлі жакмлмк гії цмгм нмоухдл-
ля вігнмвіглмгм номвагедлля. 

Вігпурліпрщ могалу, унмвлмваед-
лмгм гдоеавмы жгіиплыварз вігнмві-
глі сулкуії у пніолзт ноавмвіглмпз-
лат, мжлафає сакрзфлу вігпурліпрщ 
бугщ-якмгм могалу, лагійдлмгм гдоеа-
вмы нмвлмваедллякз взпрунарз віг її 
ікдлі пуб’єкрмк рзт фз ілхзт ноавм-
віглмпзл. Тмку у ракзт взнагкат у 
оажі лдмбтіглмпрі жатзпру ілрдодпів 
гдоеавз номкуомо кмед взкмозпрм-
вуварз лагалі имку нмвлмваедлля 

цмгм пакмпріилмгм, бдж взжлафдлля 
нмжзвафа, жвдолдлля гм пугу. 

Сзпрдклм-проукруолзи алайіж 
номудпуайщлзт кмгдкпів і Закмлу 
Укоаїлз «Пом номкуоаруоу» гає ніг-
правз првдогеуварз, цм нодгправлз-
ущка гіяйщліпрщ номкуомомк жгіиплы-
єрщпя у смокі: 1) нодг’явйдлля нмжм-
вів (жаяв); 2) впруну у пноавз, нмоу-
хдлі жа нмжмвакз (жаявакз) ілхзт 
мпіб; 3) іліуіывалля ндодгйягу пугм-
взт оіхдлщ, у рмку фзпйі у пноават, 
нмоухдлзт жа нмжмвмк (жаявмы) іл-
хмї мпмбз; 4) уфапрі у омжгйягі пноав; 
5) уфапрі у взкмлавфмку номвагедллі 
ноз взкмлаллі оіхдлщ у пноават, в 
якзт номкуомомк жгіиплываймпя 
нодгправлзурвм ілрдодпів гдоеавз. 

У праррі 23 Закмлу Укоаїлз «Пом 
номкуоаруоу» взжлафаырщпя нігправз 
и нозвмгз гйя жгіиплдлля номкуом-
омк нодгправлзущкмї гіяйщлмпрі в 
пугі. Позвмгакз гйя нодгправлзурва 
номкуомомк ілрдодпів гдоеавз в пугі 
є гедодйа вігмкмпрди, ж якзт номку-
омо кмед мрозкарз ілсмокауіы цмгм 
лаявлмпрі нігправ гйя жатзпру лзк 
гдоеавлзт ілрдодпів в пугмвмку нм-
оягку. Тмку дсдкрзвліпрщ нодгправ-
лзурва номкуомомк ілрдодпів гдоеа-
вз у пугі жайдезрщ віг лайделмгм 
ілсмокауіилмгм жабджндфдлля, ніг 
якзк омжукієрщпя пукунліпрщ могалі-
жауіилзт, ноавмвзт, кардоіайщлм-
рдтліфлзт ра ілхзт жатмгів цмгм уі-
йдпноякмвалмгм жбмоу, мбйіку, мноа-
уывалля ілсмокауії, лдмбтіглмї гйя 
ноакрзкз могалів, нігомжгійів і нмпа-
гмвзт мпіб номкуоаруоз, її жбдодедл-
ля, гмкукдлрайщлмгм мсмокйдлля [6, 
c. 84]. 

Вігмкмпрі цмгм лаявлмпрі нігправ 
гйя жапрмпувалля нодгправлзущкзт 
нмвлмваедлщ номкуомо кмед мрозку-
варз ж: 

– ілсмокауії, цм лагтмгзрщ гм 
номкуоаруоз віг могалів гдоеавлмї 
вйагз, могалів кіпудвмгм пакмвоягу-
валля, ілхзт пуб’єкрів вйаглзт нмв-
лмваедлщ; 

– кардоіайів козкілайщлзт ном-
вагедлщ, пноав ном агкіліпроарзвлі 
ноавмнмоухдлля, у рмку фзпйі 
нмв’яжалі ж кмоунуієы; 
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– нубйікауіи у жапмбат капмвмї 
ілсмокауії, кдодеі Ілрдолдр; 

– гмкукдлрів, омжкіцдлзт в Єгз-
лмку гдоеавлмку одєпроі пугмвзт 
оіхдлщ; 

– жвдолдлщ сіжзфлзт і ыозгзф-
лзт мпіб, гднурарів упіт оівлів, гом-
кагпщкзт мб’єглалщ ра могаліжауіи; 

– ілхзт гедодй [5]. 
Вігнмвіглм, жакмллзкз нігправа-

кз гйя нодгправлзурва номкуомомк 
ілрдодпів гдоеавз в пугі є лаявліпрщ 
нмоухдлщ абм жагомжа нмоухдлщ ілрд-
одпів гдоеавз. Помкуомо, якзи жвдо-
раєрщпя гм пугу в ілрдодпат гдоеавз, 
в нмжмві (жаяві) пакмпріилм взжлафає, 
в фмку нмйягає нмоухдлля ілрдодпів 
гдоеавз, ра мбґоулрмвує лдмбтігліпрщ 
їт жатзпру, а ракме жажлафає могал, 
унмвлмваедлзи гдоеавмы жгіиплыва-
рз вігнмвіглі сулкуії у пніолзт ноа-
вмвіглмпзлат. У оажі вігпурлмпрі ра-
кмгм могалу абм вігпурлмпрі у лщмгм 
нмвлмваедлщ цмгм жвдолдлля гм пугу 
номкуомо жажлафає ном уд в нмжмвліи 
жаяві і в ракмку оажі лабуває прарупу 
нмжзвафа. 

Обмв’яжкмвмы нігправмы нодгпра-
влзурва номкуомомк ілрдодпів гдоеа-
вз в пугі є лд жгіиплдлля жатзпру узт 
ілрдодпів могалмк гдоеавлмї вйагз, 
могалмк кіпудвмгм пакмвоягувалля 
фз ілхзк пуб’єкрмк вйаглзт нмвлм-
ваедлщ, гм кмкндрдлуії якмгм віглд-
пдлі вігнмвіглі нмвлмваедлля.  

Срарря 23 Закмлу Укоаїлз «Пом 
номкуоаруоу» жмбмв’яжує могалз ном-
куоаруоз жгіиплыварз жатзпр ілрд-
одпів гдоеавз у пугмвмку нмоягку 
взкйыфлм фдодж муілку нмвлмрз ода-
йіжауії нмвлмваедлщ узкз могалакз. 
Позкіомк, ла жажлафдліи нігправі 
акудлрує увагу нйдлук Взцмгм гмп-
нмгаопщкмгм пугу Укоаїлз в нмпралм-
ві віг 23 бдоджля 2012 омку № 7 «Пом 
гдякі нзралля уфапрі номкуомоа у 
омжгйягі пноав, нігвігмкфзт гмпнм-
гаопщкзк пугак», вкажуыфз, цм ноавм 
номкуомоа ла жгіиплдлля нодгправ-
лзурва в пугі жакмллзт ілрдодпів 
гдоеавз у оажі нмоухдлля абм жагом-
жз нмоухдлля ілрдодпів гдоеавз вз-
лзкає у взнагкат лджгіиплдлля абм 
лдлайделмгм жгіиплдлля жатзпру іл-

рдодпів могалмк гдоеавлмї вйагз, 
могалмк кіпудвмгм пакмвоягувалля 
абм ілхзк пуб'єкрмк вйаглзт нмвлм-
ваедлщ, гм кмкндрдлуії якмгм віглд-
пдлм вігнмвіглі нмвлмваедлля, а ра-
кме у оажі вігпурлмпрі ракмгм могалу. 
У ноакрзфлмку апндкрі мглзк іж пнм-
пмбів впралмвйдлля ра нігрвдогедлля 
номкуомомк сакрів ракмї бджгіяйщлм-
прі є лагіпйалля номкуомомк жанзру 
гм пуб’єкра вйаглзт нмвлмваедлщ.  

Чапрзлмы 4 праррі 23 Закмлу 
Укоаїлз «Пом номкуоаруоу» взжла-
фдлм, цм взкйыфлм ж кдрмы впралмв-
йдлля лаявлмпрі нігправ гйя нодгпра-
влзурва ілрдодпів гдоеавз в пугі у 
взнагку, якцм жатзпр жакмллзт ілрд-
одпів гдоеавз лд жгіиплыє абм лдла-
йделзк фзлмк жгіиплыє пуб’єкр вйа-
глзт нмвлмваедлщ, гм кмкндрдлуії 
якмгм віглдпдлі вігнмвіглі нмвлмва-
едлля, номкуомо кає ноавм мрозку-
варз ілсмокауіы, яка ла жакмллзт 
нігправат лайдезрщ ущмку пуб’єкру, 
взродбмвуварз ра мрозкуварз віг 
лщмгм кардоіайз ра їт кмнії. Тмбрм 
ракі йзпрз каырщ прмпуварзпщ йзхд 
кмлкодрлзт сакрів, цм кмеурщ пвіг-
фзрз ном нмоухдлля абм жагомжу нм-
оухдлля гдоеавлзт ілрдодпів ла вка-
жалмку ланоякі. Помкуомо у узт йз-
прат, агодпмвалзт пуб’єкру вйаглзт 
нмвлмваедлщ, ж мгйягу ла кмлкодрлі 
взнагкз, цм кмеурщ пвігфзрз ном 
нмоухдлля гдоеавлзт ілрдодпів, пра-
взрщ нзралля ном лагалля ілсмокауії 
цмгм везрзт жатмгів ж кдрмы жатзпру 
ілрдодпів гдоеавз, у рмку фзпйі в 
пугмвмку нмоягку, а ракме нозфзлз 
лдвезрря узт жатмгів. Поз рмку 
пуб’єкр вйаглзт нмвлмваедлщ нмвз-
лдл упвігмкйыварз нігправз ра кдру 
жвдолдлля номкуомоа іж жанзрмк ном 
лагалля ракмї ілсмокауії гйя взжла-
фдлля мбпягу ноав номкуомоа ра кде 
пвмїт мбмв’яжків цмгм лагалля ракмї 
ілсмокауії.  

Алайіж мрозкалмї ілсмокауії гає 
номкуомомві нігправз у нмжмвліи жая-
ві ноякм вкажуварз, цм жатзпр нмоу-
хдлзт гдоеавлзт ілрдодпів вігнмвіг-
лзкз нмпагмвзкз мпмбакз абм мога-
лмк лд жгіиплыєрщпя, лджваеаыфз ла 
мфдвзгліпрщ ракзт нмоухдлщ. Поз 
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рмку у кмелмку кмлкодрлмку взнаг-
ку віл у нмжмві пакмпріилм взжлафає 
ра мбґоулрмвує, в фмку пакд нмйягає 
бджгіяйщліпрщ пуб’єкра вйаглзт нмв-
лмваедлщ.  

Напаккілдущ жажлафзкм, цм ноз-
фзлз ракмї бджгіяйщлмпрі кмкндрдлр-
лзт нмпагмвзт мпіб абм могалів (лд-

жлалля жакмлу, вігпурліпрщ кмхрів 
гйя пнйарз пугмвмгм жбмоу, лдгба-
йіпрщ абм лдмбафліпрщ рмцм) лд каырщ 
ноавмвмгм жлафдлля гйя впралмвйдл-
ля лаявлмпрі нігправ гйя нодгправлз-
урва. 
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Кмжщякмв І. М. Оогаліжауіилм-ноавмві мплмвз нодгправлзурва номкуомомк іл-
рдодпів гдоеавз в пугі 

Срарря нозпвяфдла гмпйігедллы ноавмвзт і могаліжауіилзт мплмв одайіжауії 
сулкуії нодгправлзурва ілрдодпів гдоеавз в пугі в пуфаплзт укмват одсмокувалля 
могалів номкуоаруоз. Рмжгйялурм мпмбйзвмпрі ноавмвмгм одгуйывалля уієї сулкуії ла 
жакмлмгавфмку ра нігжакмллмку оівлі ж уоатувалляк пндузсікз могаліжауії гіяйщлмпрі 
номкуомоів у узвійщлмку, гмпнмгаопщкмку ра агкіліпроарзвлмку пугмфзлпрві. Пом-
алайіжмвалм нігправз ра нозвмгз гйя жгіиплдлля номкуомомк нодгправлзущкмї гіяйщ-
лмпрі в пугі. 

Кйыфмві пймва: гдоеава, ілрдодп, номкуоаруоа, сулкуія, нодгправлзурвм, нозвм-
гз, нігправз. 
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Кмжщякмв И. Н. Оогалзжаузмллм-ноавмвшд мплмвш нодгправзрдйщпрва номку-
омомк злрдодпмв гмпугаопрва в пугд 

Срарщя нмпвяцдла зппйдгмвалзы ноавмвшт з могалзжаузмллшт мплмв одайзжа-
узз сулкузз нодгправзрдйщпрва злрдодпмв гмпугаопрва в пугд в пмводкдллшт упйм-
взят одсмокзомвалзя могалмв номкуоаруош. Раппкмродлш мпмбдллмпрз ноавмвмгм 
одгуйзомвалзя ърми сулкузз ла жакмлмгардйщлмк з нмгжакмллмк уомвлд п уфдрмк 
пндузсзкз могалзжаузз гдярдйщлмпрз номкуомомв в гоаегалпкмк, тмжяипрвдллмк з 
агкзлзпроарзвлмк пугмномзжвмгпрвд. Помалайзжзомвалш мплмвалзя з нмвмгш гйя 
мпуцдпрвйдлзя номкуомомк нодгправзрдйщпкми гдярдйщлмпрз в пугд. 

Кйыфдвшд пймва: гмпугаопрвм, злрдодп, номкуоаруоа, сулкузя, нодгправзрдйщ-
првм, нмвмгш, мплмвалзя. 

 
 
Кoziakov I. Organizational and legal basis of of the state’s interests representa-

tion by a prosecutor in the court 
The article is devoted to the study of the legal and organizational foundations for the 

implementation of the function of representation of interests or state in court in the cur-
rent conditions of reforming the prosecutor's office. The peculiarities of the legal regula-
tion of this function at the legislative and subordinate level are considered, taking into 
account the specifics of the organization of the activity of prosecutors in civil, economic 
and administrative proceedings. The reasons for realization by the prosecutor of repre-
sentative activity in court are analyzed. 
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