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УДК 343.10 
 

Юридична визначеність компетенцій 
прокуратури в умовах реалізації  

доктрини правовладдя 
 

Сщмгмглі ла хнайщрат жапмбів ка-
пмвмї ілсмокауії гуед фапрм нзхурщ 
ра козрзкуырщ номкуоаруоу Укоаїлз, 
в лаукмвзт взгаллят алайіжуырщ лд-
гмйікз її гіяйщлмпрі і як каеурщ 
«рійщкз йілзвзи її лд козрзкує». Міе 
рзк, в гдоеаві жомпраырщ номявз 
white-collar crime  ра могаліжмвалмї 
жймфзллмпрі, лабоайа мбдорів мсхм-
озжауія лаезрзт жймфзллзк хйятмк 
канірайів, квірує кмоунуія, жайзха-
ырщпя лдгмпрарлщм  жатзцдлзкз ноа-
ва і пвмбмгз гомкагял. Поз ущмку в 
коаїлі іплує багармфзпдйщлзи жагіл 

номкуомопщкзт фзлмвлзків, сулкуії 
якзт жвуеуырщпя ла жакмлмгавфмку 
оівлі, а взкмлалля жайзхдлзт нмвлм-
ваедлщ  баеає бурз коацзк. 

Акруайщліпрщ гмпйігеувалмї  
номбйдкз мбукмвйыєрщпя рзк, цм 
ндокалдлрла пугмвм-ноавмва одсмока 
в Укоаїлі вігбуваєрщпя бдж взваедлмї 
ноавлзфмї гмкрозлз і проардгії, ла 
жакмлмгавфмку оівлі лд жабджндфдлм 
байалпу нозварлзт і нубйіфлзт    
ілрдодпів ра фіркмї ыозгзфлмї взжла-
фдлмпрі кмкндрдлуіи ноавлзфзт іл-
прзрууіи, лакмнзфувалі номбйдкз 
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взлзкаыфмгм ноавмвмгм кмйанпу лд 
мрозкуырщ вфаплмгм лаукмвмгм гмпйі-
гедлля. 

Алайіж мпралліт лаукмвзт гмпйі-
гедлщ і нубйікауіи, в якзт жанмфар-
кмвалм омжв’яжалля галмї номбйдкз 
нмкажує, цм мкодкі апндкрз кмкндрд-
луіи номкуоаруоз ра кдталіжків їт 
одайіжауії нозгійяєрщпя ндвла увага в 
ноауят вфдлзт-ыозпрів [4-26]. Ражмк 
ж рзк іплуыфі нубйікауії лд взфдону-
ырщ впы пкйаглу номбйдку, а пкмоіхд 
урвмоыырщ сулгакдлрайщлу бажу гйя 
нмгайщхмгм її гмпйігедлля. 

Мдра галмї праррі – взжлафзрз 
гмкрозлайщлі жапагз ра моієлрзоз  
одсмокувалля номкуоаруоз, як гдо-
еавлмї ілпрзрууії. 

Згіглм пр. 131-1 Кмлпрзрууії 
Укоаїлз в одгакуії 2016 омку «в 
Укоаїлі гіє номкуоаруоа, яка жгіип-
лыє: 1) нігрозкалля нубйіфлмгм мб-
взлувафдлля в пугі; 2) могаліжауіы і 
номудпуайщлд кдоівлзурвм гмпугмвзк 
омжпйігувалляк, взоіхдлля вігнмвіг-
лм гм жакмлу ілхзт нзралщ ніг фап 
козкілайщлмгм номвагедлля, лагйяг 
жа лдгйаплзкз ра ілхзкз пйігфзкз і 
омжхукмвзкз гіякз могалів ноавмнм-
оягку; 3) нодгправлзурвм ілрдодпів 
гдоеавз в пугі у взкйыфлзт взнаг-
кат і в нмоягку, цм взжлафдлі жакм-
лмк». 

Дм укажалзт жкіл кмлпрзрууіилзт 
мплмв гіяйщлмпрі номкуоаруоз в Кмл-
прзрууії Укоаїлз взжлафаймпщ, цм 
номкуоаруоа жгіиплыє «лагйяг жа  
гмгдоеалляк ноав і пвмбмг йыгзлз і 
гомкагялзла, гмгдоеалляк жакмлів ж 
узт нзралщ могалакз взкмлавфмї вйа-
гз, могалакз кіпудвмгм пакмвоягу-
валля, їт нмпагмвзкз і пйуебмвзкз 
мпмбакз».  Скапувалляк галзт сул-
куіи гдоеава лд пномкмгйапщ жлаирз 
оівлмуіллмгм кдталіжку жабджндфдлля 
вдотмвдлпрва ноава (ноавмвйаггя) в 
пупнійщлзт віглмпзлат кіе йыгзлмы 
і вйагмы. 

Скапмвуыфз вігнмвіглу кмкндрд-
луіы номкуоаруоз, дсдкрзвлмгм, 
хвзгкмгм і гмпрунлмгм йыгзлі кдта-
ліжку жабджндфдлля ноав і пвмбмг 
йыгзлз жакмлмгавдущ лд ндодгбафзв, 
жайзхаыфз бійд нмйд жакмлу і бджйіф 

номбйдк гйя гомкагял і пупнійщпрва. 
Бійщх рмгм, жакмлмгавдущ лдвгайм 
псмокуйывав і вед жалагрм жвуедлі 
сулкуії номкуоаруоз.  Закіпрщ оалі-
хд номнзпалмї сулкуії «лагйяг жа 
гмгдоеалляк жакмлів могалакз гмпу-
гмвмгм пйігпрва ра мндоарзвлм-
омжхукмвмї ыозпгзкуії» взжлафдлм 
«лагйяг жа лдгйаплзкз ра ілхзкз 
пйігфзкз і омжхукмвзкз гіякз мога-
лів ноавмнмоягку». Цд взкйзкає 
пуклівз, фз кмед номкуомо лагйяга-
рз жа жакмлліпры жапрмпувалля аодх-
ру и ілхзт жанмбіелзт жатмгів рмцм, 
агед є оіжлд омжукілля нмлярря «пйі-
гфі гії» ра їт пніввіглмхдлля ж нмляр-
ряк «номудпуайщлі гії». 

Помкуоаруоа є мглієы іж роагз-
уіилзт гйя вірфзжлялмї ноавмвмї пзп-
рдкз ілпрзрууіи, яка кає жкіулыварз-
пя ра вгмпкмлайыварзпя як багармсу-
лкуімлайщла ноавммтмомлла проукру-
оа. Чапркмвм ракзи нігтіг жакоінйдлм 
у нознзпат лмок цмгм взкмлалля 
номкуомомк сулкуії нодгправлзурва. 
Вваеаєкм жа нмроіблд віглмвйдлля ла 
кмлпрзрууіилмку оівлі сулкуії ном-
куомоа цмгм лагйягу жа жабджндфдл-
ляк вдотмвдлпрва ноава в гдоеаві, 
гмрозкалляк ноав і пвмбмг йыгзлз в 
гіяйщлмпрі бугщ-якзт могалів вйагз і 
їт нмпагмвзт мпіб. 

Вігнмвіглм гм пр. 131-1  Кмлпрз-
рууії Укоаїлз ра Закмлу Укоаїлз 
«Пом номкуоаруоу» жі жкілакз, влд-
пдлзкз вігнмвіглм гм Закмлу Укоаї-
лз «Пом Взцу оагу ноавмпуггя» віг 
21 гоугля 2016 омку № 1798-VІІІ, 
промк нмвлмваедлщ Гдлдоайщлмгм 
номкуомоа пралмвзрщ хіпрщ омків. Та 
пака мпмба лд кмед мбіикарз нмпагу 
Гдлдоайщлмгм номкуомоа гва промкз 
нмпнійщ.  

Ці жкілз кмела муілзрз нмжзрз-
влм. Тдокіл жакілфдлля нмвлмваедлщ 
Гдлдоайщлмгм номкуомоа лд нмвзлдл 
пнівнагарз ж жакілфдлляк кагдлуії 
Вдотмвлмї Рагз Укоаїлз. Ваейзвм 
првмозрз ракі кдталіжкз прозкувалщ і 
номрзваг, цмб Гдлдоайщлзи номкуомо 
ра упі ілхі номкуомоз в гдоеаві буйз 
б какпзкайщлм лджайделзкз віг іл-
хзт гіймк вйагз. Віграк ваорм улд-
кмейзвйыварз пзруауіы,  кмйз лмвм-
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мбоалзи Паойакдлр, нозпрунаыфз гм 
омбмрз, жоажу е нмфзлає «мбзоарз» 
пмбі лмвмгм Гдлдоайщлмгм номкуомоа, 
а ж имгм гмнмкмгмы і жабджндфує «ом-
рауіы» упієї ноавммтмомллмї пзпрдкз 
«жа пвмїкз внмгмбаллякз».   

Дм рмгм е, нмвлмваедлля Гдлдоа-
йщлмгм номкуомоа ла агкіліпроарзв-
ліи нмпагі, жгіглм жі пр. 42 Закмлу 
Укоаїлз «Пом номкуоаруоу», нознз-
ляырщпя в оажі взпймвйдлля Вдотмв-
лмы Рагмы Укоаїлз лдгмвіоз Гдлдоа-
йщлмку номкуомоу, цм кає лапйігкмк 
имгм вігправку ж уієї агкіліпроарзвлмї 
нмпагз. 

«Огла ж лаиваейзвіхзт номбйдк 
номкуомопщкмї гіяйщлмпрі, а віграк – 
дсдкрзвлмпрі, нмйягає в рмку, цм 
номкуомо кмелзи гдлщ фдкає пвмгм 
жвійщлдлля. І, ндох жа впд, рмку, цм 
имгм нмпага нмроібла гйя впд лмвзт і 
лмвзт нмйірзфлзт пзй, які нозтмгярщ 
гм вйагз, ра рмку, цм віл лд кмед 
взкмларз кмелу їт жабагалку». В. Ма-
йяодлкм уійкмк пйухлм правзрщ нз-
ралля ном рд, ж якзт нозфзл кмед 
бурз взпймвйдла лдгмвіоа, трм уы 
нозфзлу кає впралмвйыварз, гмкукд-
лруварз, гмвмгзрз рмцм. Чз уд кмед 
мжлафарз, цм вігправка гмнупкаєрщпя 
ж кмрзвів «нмйірзфлмї гмуійщлмпрі». 
Алайіжуыфз нмжзрзвлі кмкдлрз жакм-
лмгавпрва США, аврмо влмпзрщ ном-
нмжзуіы цмгм омжв’яжал-ля ущмгм 
нзралля. На пйухлу гукку В. Майя-
одлка, яку кз уійкмк нігрозкуєкм, 
нзралля лдгмвіоз номкуомоу кає вз-
оіхуварзпщ у пнмпіб, лабйзедлзи гм 
ікніфкдлру Поджзгдлра Укоаїлз [8, 
п. 17- 20].   

У проукруоі Гдлдоайщлмї номку-
оаруоз Укоаїлз, жгіглм ж ф. 3 пр. 8 
Закмлу Укоаїлз «Пом номкуоаруоу», 
урвмоыырщпя гднаоракдлрз, уноав-
йілля, віггійз, а ракме Гдлдоайщла 
ілпндкуія, гм нмвлмваедлщ якмї віг-
лдпдлм жгіиплдлля гмпугмвмгм омжпйі-
гувалля козкілайщлзт ноавмнмоу-
хдлщ, вфзлдлзт номкуомоакз ра ноа-
уівлзкакз номкуоаруоз, а ракме 
номудпуайщлд кдоівлзурвм гмпугмвзк 
омжпйігувалляк у ракзт козкілайщ-
лзт номвагедллят. Помвдгдлля омжп-
йігувалля номкуомоакз прмпмвлм 

пакзт номкуомоів, жа лаявлмпрі Ддо-
еавлмгм быом омжпйігувалщ, – лд 
лаикоаца ж одсмокармопщкзт кмгд-
йди пуфаплмпрі, тмфа буваырщ и гіохі. 

Помбйдка ыозгзфлмї взжлафдлм-
прі кмкндрдлуіи і сулкуіи номкуоа-
руоз мрозкайа лдвгайд омжв’яжала в 
Пмймедллі ном Гдлдоайщлу ілпндкуіы 
Гдлдоайщлмї номкуоаруоз Укоаїлз, 
яка жарвдогедла Накажмк Гдлдоайщ-
лмгм номкуомоа Укоаїлз віг 16 фдов-
ля 2016 омку № 204. Далзк нігжа-
кмллзк акрмк буйа взжлафдла ыозп-
гзкуія лмвзт, првмодлзт узк ед ла-
кажмк віггійів гмпугмвмгм омжпйігу-
валля, номудпуайщлмгм кдоівлзурва  
ра лагйягу жа омжпйігувалляк козкі-
лайщлзт ноавмнмоухдлщ, вфзлдлзт 
номкуомоакз ра ноауівлзкакз мога-
лів номкуоаруоз. 

Взлзкає нікалрла пзруауія, кмйз  
нознзпакз Кмлпрзрууії Укоаїлз  
номкуоаруоа нмжбавйдла сулкуії омж-
пйігувалля, айд Гдлдоайщлзи номку-
омо в проукруоі пвмгм вігмкпрва првм-
озв  мкодкзи «пндуіайіжмвалзи» пйі-
гфзи нігомжгій, гйя омжпйігувалля 
жймфзлів вфзлдлзт пакзкз е номку-
омоакз. Тур взлзкає кмлкуодлуія 
ноавмвзт лмок, Помбйдка ракме в 
омжнйзвфарзт  нмймедлля жакмлу  цм 
взжлафаырщ кмкндрдлуіы пакзт ном-
куомоів «вмлз пакі вноаві нмфзларз 
омжпйігувалля, номвмгзрз пйігфі гії, 
нмвігмкйярз ном нігмжоу рмцм, цм 
сакрзфлм є лд рійщкз кдоівлзурвмк 
пйігпрвмк а і кмейзвіпрщ пакмпріилм 
жгіиплыварз омжпйігувалля. Айд ноз 
лаявлмпрі НАБУ і ДБР омжпйігувал-
ля жймфзлів номкуомоів бійщх 
мб’єкрзвлм і лдундодгедлм пкмоіхд 
бугд жгіиплдлм ракзкз пйігфзкз мо-
галакз. Срвмодлля пйігфзт нігомжгі-
йів лд кмед бурз взжлафдлм вігмкфз-
кз лакажакз.  

В одсмокуваллі номкуоаруоз ла 
гмкрозлайщлмку і жакмлмгавфмку 
оівлі лдмбтіглм  жабджндфзрз одайіжа-
уіы ракзт кмлуднруайщлзт  нмйм-
едлщ.  

Пм-ндохд, ла кмлпрзрууіилмку 
оівлі жакоінзрз жа номкуоаруомы вз-
кмлалля сулкуії цмгм лагйягу жа 
жабджндфдлляк вдотмвдлпрва ноава в 
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гдоеаві, гмрозкалляк ноав і пвмбмг 
йыгзлз в гіяйщлмпрі бугщ-якзт мога-
лів вйагз і їт нмпагмвзт мпіб. 

Пм-гоугд, одайіжуыфз нозлузн 
гднмйірзжауії ноавммтмомллзт мога-
лів, гмуійщлм жаномвагзрз раку ном-
удгуоу нозжлафдлля Гдлдоайщлмгм 
номкуомоа, яка гавайа б имку какпз-
кайщлу лджайделіпрщ віг нмйірзфлзт 
наоріи. Дйя ущмгм кмед бурз взкмоз-
пралм и лмвзи угмпкмлайдлзи ілпрз-
рур Взцмї оагз ноавмпуггя, абм ном-
удгуоу, нмгіблу гм нозжлафдлля кдоі-
влзка НАБУ. 

Пм-родрє, жвійщлдлля номкуомоа ж 
нмпагз гмуійщлм бугд йзхд кмлпрз-
рууіилмы бійщхіпры і йзхд в нмояг-
ку жапрмпувалля ілпрзруру ікніфкдл-
ру, а лд в оажі взпймвйдлля Вдотмв-
лмы Рагмы Укоаїлз лдгмвіоз.  

Пм-фдрвдорд, жакоінзрз, цм у 
козкілайщлмку номудпі ла гмпугмвм-
ку пйігпрві номкуомо взкмлує сулк-
уіы лагйягу жа жабджндфдлляк вдотм-
вдлпрва ноава і жакмллмпрі, а в пугм-
вмку номудпі – нігрозкує мбвзлува-
фдлля. 

Пм-н’ярд, гмуійщлм ндодгбафзрз 
взкмгу лаявлмпрі ыозгзфлмї мпвірз 
жа пндуіайщліпры «ноавм» абм «ноавм-
мтмомлла гіяйщліпрщ» фз «кіелаомглд 
ноавм» упіт бдж взлярку нмпагмвзт 
мпіб номкуоаруоз, а ракме лаявлмпрі 
праеу ноавлзфмї омбмра лд кдлхд 
гвмт омків. 

Пм хмпрд, пкапуварз лакаж Гдлд-
оайщлмгм номкуомоа віг 16 фдовля 
2016 омку № 204 ном првмодлля Гд-
лдоайщлмї ілпндкуії Гдлдоайщлмї ном-
куоаруоз Укоаїлз, ра ндодгарз пйіг-
фзт галмї ілпндкуії гм храрів ДБР. 

За лмвауіы жакмлмгавфзт одсмок 
багарм трм вваеає, цм в Закмлі Укоа-
їлз «Пом номкуоаруоу» буйм вндохд, 
жа омкз лджайделмпрі Укоаїлз, урвм-
одлм лмві могалз номкуомопщкмгм 
пакмвоягувалля – Рагу номкуомоів і 
Квайісікауіилм-гзпузнйілаолу кмкі-
піы номкуомоів. Завгалляк їт є одайі-
жауія нозлузну лджайделмпрі номку-
омоа фдодж вномвагедлля номжмомпрі 
в номудпі гмбмоу ра нозряглдлля гм 
гзпузнйілаолмї вігнмвігайщлмпрі фз 
жвійщлдлля номкуомоів. 

Пм пурі, нозилярі жакмлмгавфі 
лмвауії в гіяйщлмпрі номкуоаруоз 
Укоаїлз нмвзллі буйз првмозрз ноа-
вммтмомллзи могал євомндипщкмгм 
жоажка. Айд фз гмпрарлщм рійщкз жа-
кмлмгавфзт жкіл, фз гмпрарлщм фапу 
сулкуімлує лмва номкуоаруоа, ла-
пкійщкз пак ндопмлай номкуоаруоз 
гмрмвзи гм ракзт жкіл? 

На гдякі одфі кз у галіи праррі 
вваеаєкм жа нмроіблд жвдолурз увагу 
лаукмвмї пнійщлмрз цмгм номудпів 
одсмокувалля номкуоаруоз Укоаїлз. 
За оджуйщраракз  мнзрувалля ндопм-
лайу ноауівлзків номкуоаруоз Укоа-
їлз в гдкійщкмт мбйапрят (Кзївпщка, 
Дліномндромвпщка, Івалм-Фоалківпщ-
ка, Чдокапщка, Чдолігівпщка), ла жанз-
ралля ном віглмхдлля гм млмвйдлля 
кагомвмгм пкйагу номкуоаруоз гуккз 
одпнмлгдлрів ндвлзк фзлмк омжіих-
йзпя. Такд млмвйдлля нігрозкує 
рійщкз 20% номкуомоів; 40 % вжагайі 
вваеає, цм пака номудгуоа млмвйдл-
ля – уд нмжбавйдлля номсдпіилзт 
номкуомоів; 10 % – їк лд уікавм млмв-
йдлля, вмлз гмруырщпя жайзхзрз 
номкуоаруоу. 

 На жанзралля, фз іплуырщ лджа-
кмллі пнмпмбз внйзву ла номкуомоів, 
одпнмлгдлрз взжлафзйзпщ лапрунлзк 
фзлмк. 87% вваеаырщ, цм рак. Сдодг 
пнмпмбів внйзву одпнмлгдлрз лажва-
йз: взжлафдлля взлагмомг у взгі 
нодкіи; номвдгдлля пйуебмвзт омжп-
йігувалщ, які вжагайі лд ндодгбафдлі 
жакмлмк і губйыырщ номвдгдлля гзп-
узнйілаолзт номвагедлщ номрз ном-
куомоів. Позжлафдлля ла нмпагз нмжа 
кмлкуопмк рмцм.  

На жанзралля: Вахд віглмхдлля 
гм могалів номкуомопщкмгм пакмвоя-
гувалля  69% одпнмлгдлрів нігрозкує 
омбмру галзт могалів, 20% лд омжу-
кіырщ, яка їт мплмвла кіпія.  

Пдохзи і лаиваейзвіхзи уомк 
іпрмоії – фзк бійщхд номбйдк ж жа-
бджндфдлляк жакмллмпрі в гдоеаві, 
рзк лдмбтігліхмы прає дсдкрзвла 
омбмра ракмї ілпрзрууії як номкуоару-
оа. В пуфаплзт іпрмозфлзт одайіят 
ноавлзфзи ілпрзрур номкуоаруоз є 
лджакіллзк пакд в нйалі лагйягу жа 
жабджндфдлляк вдотмвдлпрва ноава в 
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уіймку і имгм пкйагмвмї – жакмллмпрі,  
жатзпрі ноав і пвмбмг йыгзлз в гія-
йщлмпрі нігнозєкпрв, могаліжауіи, 
упралмв ра їт нмпагмвзт мпіб. Ця су-
лкуія кає віглмвйыварзпщ, жкіулыва-
рзпщ і ланмвлыварзпщ одайщлзкз 
ноавмвзкз кдталіжкакз. 

Нажвалі нігтмгз пралмвйярщ гмк-
розлайщлі жапагз одмогаліжауії ра 
омжвзрку номкуоаруоз у псдоі ноавм-
мтмомллмї гіяйщлмпрі ра ноавмпуггя. 

Помудп ноавмвмї одсмокз в 
Укоаїлі мбукмвйыє лдмбтігліпрщ жа-
коінйдлля в Кмлпрзрууії Укоаїлз 
ракзт пкйагмвзт вдотмвдлпрва ноава 
як нозлузнз жакмллмпрі, ыозгзфлмї 
взжлафдлмпрі, ра номнмоуіилмпрі. На 
мплмві галзт гмкрозлайщлзт жапаг 
каырщ бурз пкмодгмвалі сулкуії ра 

кмкндрдлуії номкуоаруоз, гіяйщліпрщ 
якмї кає бурз жмпдодгедла ла жабдж-
ндфдлля вдотмвдлпрва ноава в гдоеа-
ві. 

Пдопндкрзвз нмгайщхмгм гмпйі-
гедлля номбйдкз вбафаырщпя в омж-
омбуі гмкрозлайщлмї кмгдйі нозлуз-
нів ноава,  а в ндопндкрзві – лмвмї 
Кмлпрзрууії Укоаїлз, лмвмгм Козкі-
лайщлм-номудпуайщлмгм кмгдкпу 
Укоаїлз, ра лмвмгм Закмлу Укоаїлз 
«Пом номкуоаруоу», які буйз б проа-
рдгіфлм і гмкрозлайщлм взвіодлзкз, 
вігнмвігайз проардгії омжбугмвз ноа-
вмвмї гдоеавз, жбайалпувайз  б ноз-
варлі і нубйіфлі ілрдодпз, гаокмліжу-
вайз лауімлайщлд жакмлмгавпрвм ра 
кіелаомглі пралгаорз жабджндфдлля 
вдотмвдлпрва ноава в гдоеаві. 
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Тдорзхлзк В. М., Бмгарзощмв І. Г. Юозгзфла взжлафдліпрщ кмкндрдлуіи ном-
куоаруоз в укмват одайіжауії гмкрозлз ноавмвйаггя 

У праррі алайіжуырщпя номбйдкз ыозгзфлмгм взжлафдлля кмлпрзрууіилзт 
сулкуіи ра ноавлзфзт кмкндрдлуіи номкуоаруоз в укмват омжбугмвз ноавмвмї гдо-
еавз, номудпуайщла смока ра номбйдкз  їт одайіжауії в пуфаплзт укмват пугмвм-
ноавмвмї одсмокз, омжкозваырщпя оджуйщрарз кмлірмозлгу номкуомопщкмї ноакрзкз.  
Влдпдлі номнмжзуії цмгм угмпкмлайдлля жакмлмгавпрва ра ноакрзкз имгм жапрмпувал-
ля. 

Кйыфмві пймва: сулкуії, номкуоаруоа,  вдотмвдлпрвм ноава, ыозгзфла взжла-
фдліпрщ, ноавмвйаггя. 

 

 

Тдорзхлзк В. М., Бмгарзоёв И. Г. Юозгзфдпкая мнодгдйдллмпрщ кмкндрдлузи 
номкуоаруош в упймвзят одайзжаузз гмкрозлш вдотмвдлпрва ноава 

В прарщд алайзжзоуырпя номбйдкш ыозгзфдпкмгм мнодгдйдлзя кмлпрзруузмллшт 
сулкузи з ноавмвшт кмкндрдлузи номкуоаруош в упймвзят нмпромдлзя ноавмвмгм 
гмпугаопрва, номудппуайщлая смока з номбйдкш дё одайзжаузз в пмводкдллшт упйм-
взят пугдблм-ноавмвми одсмокш, оапкошваырпя оджуйщрарш кмлзрмозлга номкуомо-
пкми ноакрзкз. Влдпдлш нодгймедлзя нм пмвдохдлпрвмвалзы жакмлмгардйщпрва з 
ноакрзкз дгм нозкдлдлзя  

Кйыфдвшд пймва: сулкузз, номкуоаруоа, лагжмо, ыозгзфдпкая мнодгдйдллмпрщ, 
вдотмвдлпрвм ноава. 

 

 

Tertyshnyk V., Bogatirev І.  The legal certainty of the competences of the prose-
cution in terms of the implementation of the doctrine of the rule of law 

This article analyses the problem of the legal definition of the constitutional func-
tions and legal powers of the prosecution in terms of building a lawful State, procedural 
form and their implementation in judicial-legal reforms are the results of the monitoring 
of the Prosecutor's practice made suggestions regarding improvement of legislation.  

Keywords: function, the prosecutor's office, rule of law, legal certainty.   

   


