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Правила професійної етики у
діяльності прокурорів
В укмват роалпсмокауії фзллмгм
жакмлмгавпрва ра одайіжауії ноавмвзт
одсмок, жмкодка пугмвмї ра могалів
номкуоаруоз, вігбуйапщ двмйыуія
взкмг цмгм кмоайщлм-дрзфлмї пкйагмвмї сулкуімлувалля могалів номкуоаруоз. Нмвд номудпуайщлд жакмлмгавпрвм Укоаїлз нмвліпры жмоієлрмвалд ла рд, цм сатівуі жайуфдлі гм
пугмвмгм номудпу, жмкодка номкуомоз, бугурщ гмрозкуварзпя взкмг
номсдпіилмї дрзкз. Такме гомкагялз,
які нмроанйяырщ у псдоу пугмфзлпрва
муілыырщ впд, цм вігбуваєрщпя в жайі
пугмвзт жапігалщ, лапакндодг ж рмфкз
жмоу кмоайщлмпрі ра дрзфлзт лмок. І
бугщ-яка лдагдкварла абм е лдноавмкіола нмвдгілка номкуомоа кмед взкйзкарз лдгарзвлд віглмхдлля гм
номкуоаруоз ра жінпуварз її жагайщлзи ікіге [1]. Тме номсдпімлайіжк,
гмбомфдпліпрщ ра дрзка номкуомоів
прайз кйыфмвзкз сакрмоакз жкіулдлля аврмозрдру могалів номкуоаруоз у пупнійщпрві, нмпзйдллі гмвіоз
гомкагял гм лзт. Тмку уійкмк ймгіфлм, цм мпмбйзвд кіпуд у гіяйщлмпрі ра
ніггмрмвуі номкуомоів лмвмї гдлдоауії,
нмояг ж мрозкалляк лзкз жлалщ ра
лавзфмк ноакрзфлмї гіяйщлмпрі ла
нмпагі номкуомоа, нмпігає взвфдлля

ра нмгайщхд лдутзйщлд гмрозкалля
лзкз ноавзй номкуомопщкмї дрзкз.
У жв’яжку ж узк, мпмбйзвм акруайщлзкз ра ноакрзфлм взродбувалзкз
ла пщмгмглі є лаукмві ноауі нозпвяфдлі гмпйігедллы пурлмпрі ра жкіпру
ноавзй номкуомопщкмї дрзкз, ноавмвмї нозомгз акрів, які їт взжлафаырщ,
кмоайщлм-гіймвзт якмпрди номкуомоів, ілрдонодрауії взкмг гм нмвдгілкз
номкуомоів нмжа пйуебмы рмцм.
Алайіж мпралліт гмпйігедлщ і нубйікауіи жапвігфує, цм вкажала номбйдкарзка фапркмвм омжгйягайапя у
ноауят ракзт лаукмвуів, як: І. Бзйзуя, Д. Дмбомвмйщпщкзи, В. Кмпрык,
А. Малщкур, В. Мзкмйдлкм, І. Нажаомв, О. Овпяллікмва, Ю. Сакмйык ра
ілхі.
Мдрмы уієї праррі є гмпйігедлля
ноавмвмї нозомгз Кмгдкпу номсдпіилмї дрзкз ра нмвдгілкз номкуомоів як
гмкукдлру, цм впралмвйыє ноавзйа
номкуомопщкмї дрзкз, омжкозрря жкіпру уієї гдсіліуії, а ракме алайіж оіжлзт нігтмгів гм кмейзвмї кйапзсікауії ноавзй номкуомопщкмї дрзкз.
Дйя гмпяглдлля жажлафдлмї кдрз
у кдеат праррі бугд: 1) псмокуйщмвалм взжлафдлля нмлярря ноавзй номкуомопщкмї дрзкз; 2) омжгйялурм ноа-
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вмву нозомгу Кмгдкпу номсдпіилмї
дрзкз ра нмвдгілкз номкуомоів;
3) жаномнмлмвалм кйапзсікауіы взгів
ноавзй номкуомопщкмї дрзкз жа оіжлзкз козрдоіякз.
Сйіг жажлафзрз, цм дрзфлі кмгдкпз нозикаырщпя у рзт номсдпіилзт
пнійщлмрат, в якзт нозпурля ра фз
ілха жайделіпрщ йыгди віг гіяйщлмпрі
оіжлзт сатівуів, рмбрм їт гії, номудпз і
оджуйщрарз кмеурщ карз пдоимжлзи
внйзв ла езрря і гмйі ілхзт йыгди.
Помудп упвігмкйдлля номсдпіилзк
пніврмваозпрвмк лдмбтіглмпрі нозилярря і взкмлалля дрзфлзт кмгдкпів,
ноавзй нмвдгілкз лажзваєрщпя пакмодгуйывалляк. Наибійщх дсдкрзвлм
ноауыырщ дрзфлі кмгдкпз, якцм їт
пкйагалля жгіиплываймпя бджнмпдодглщм уфаплзкакз номсдпіилмгм пніврмваозпрва, а сулкуії кмлромйы жа їт
взкмлалляк буйм нмкйагдлм ла лджайделзи могал псмокмвалзи ж фзпйа
уфаплзків уієї е номсдпіилмї пнійщлмрз. Кмгдкп номсдпіилмї дрзкз ра нмвдгілкз номкуомоів (гайі – Кмгдкп)
жарвдогедлм лаивзцзк могалмк номкуомопщкмгм пакмвоягувалля впдукоаїлпщкмы кмлсдодлуієы номкуомоів 27
квірля 2017 омку. Цд, у пвмы фдогу, є
вагмкзк нубйіфлзк акрмк гм вігкозрмпрі номкуоаруоз гйя пупнійщпрва,
ноаглдлляк нігвзцзрз дсдкрзвліпрщ
ра якіпрщ гіяйщлмпрі номкуомоів [2].
Бійщх рмгм, ла пщмгмглі нозилярря дрзфлзт кмгдкпів, жмкодка у псдоі
гіяйщлмпрі номкуоаруоз є упрайдлзк
кіелаомглзк пралгаормк [3; 4; 5].
Рдкмкдлгауія REC (2000) 19
Кмкірдру Міліпроів гдоеавак-фйдлак
Рагз Євомнз «Пом омйщ пйуебз нубйіфлмгм мбвзлувафдлля в пзпрдкі
козкілайщлмї ыпрзуії» кіпрзрщ нмймедлля (нулкр 35), вігнмвіглм гм якмгм ноз взкмлаллі номкуомоакз пвмїт
мбмв’яжків вмлз нмвзллі мкоік номудпуайщлзт лмок жакмлмгавпрва, ракме
кдоуварзпя «кмгдкпмк нмвдгілкз»,
якзи омжгйягаєрщпя як гмпзрщ глуфкзи лабіо нознзпів, цм прмпуырщпя
нігтмгів, нозилярзт номкуомоакз,
пноякмвалзт ла взжлафдлля нознупрзкмгм и лднознупрзкмгм у їтліи
номсдпіиліи нмвдгілуі [6, п. 14].
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Воатмвуыфз, цм номкуомоз гіырщ
віг ікдлі пупнійщпрва ра в имгм ілрдодпат, віг лзт пноавдгйзвм взкагаєрщпя гмрозкалля лаивзцзт дрзфлзт
і номсдпіилзт пралгаорів у нмвдгілуі,
цм є взжлафайщлзк гйя гмпяглдлля
аврмозрдру номкуоаруоз у пупнійщпрві. Такме пралгаорз номсдпіилмї дрзкз ваейзві у жабджндфдллі одайщлмї
жгарлмпрі номкуомоів взкмлуварз пвмї
номсдпіилі мбмв’яжкз лджайделм ра
пакмпріилм.
Поакрзка впралмвйдлля кмоайщлм-дрзфлзт взкмг гм нмвдгілкз номкуомоів в Укоаїлі буйа жаномвагедла
у 2012 омку ж жарвдогедлляк лакажмк
Гдлдоайщлмгм номкуомоа Укоаїлз віг
28 йзпрмнага 2012 омку № 123 Кмгдкпу номсдпіилмї дрзкз ра нмвдгілкз
ноауівлзків номкуоаруоз. Ражмк ж
рзк ноавмва нозомга фзллмгм Кмгдкпу є ілхмы, имгм рдкпр омжомбйдлзи
ра нозилярзи взкйыфлм номкуомоакз, бдж жарвдогедлля вігмкфзкз акракз Гдлдоайщлмї номкуоаруоз Укоаїлз фз ілхмгм пнмпмбу гмгаркмвмї йдгірзкіжауії. Віл укіцує гмгаркмві жмбмв’яжалля, взкмгз ра мбкдедлля цмгм нмвдгілкз номкуомоів ніг фап взкмлалля пйуебмвзт нмвлмваедлщ ра
нмжа пйуебмы. Помкуомопщкзи кмонуп
нубйіфлм ра гмбомвійщлм нозиляв уі
лмокз ла впдукоаїлпщкіи кмлсдодлуії
номкуомоів, цм у пукунлмпрі є ноавзйакз номкуомопщкмї дрзкз ра ваейзвзк сакрмомк гйя нмпзйдлля гмвіоз
гомкагял гм лщмгм. Ндутзйщлд гмгдоеалля узт ноавзй у гмвгмпромкмвіи
ндопндкрзві жабджндфзрщ смокувалля
нмжзрзвлмгм аврмозрдру могалів номкуоаруоз у пупнійщпрві.
Тме Кмгдкп номсдпіилмї дрзкз ра
нмвдгілкз номкуомоів у жагайщлмку
омжукіллі лд кмела омжгйягарз як
лмокарзвлм-ноавмвзи акр, мпкійщкз
віл лд кає кйыфмвзт гйя ущмгм мкодкзт мжлак: 1) имгм нмймедлля лд
пноякмвалі ла бджнмпдодглы одайіжауіы сулкуіи номкуоаруоз, вмлз лд
впралмвйыырщ і лд кмлкодрзжуырщ
нмвлмваедлля номкуомоів ра лд жабджндфуырщ ноавмвд одгуйывалля
гіяйщлмпрі номкуоаруоз; 2) имгм гія
нмхзоыєрщпя ла мбкдедлд кмйм мпіб;
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3) віл лд впралмвйыє ыозгзфлмї вігнмвігайщлмпрі фз нмоягмк нозряглдлля гм лдї (ланозкйаг, як Дзпузнйілаолзи прарур могалів номкуоаруоз
Укоаїлз); 4) лд мнубйікмвалзи в мсіуіилзт взгаллят ра лд кає гдоеавлмї
одєпроауії як лмокарзвлм-ноавмвзи
акр рмцм. Такме взжлафдлі у Кмгдкпі
нмймедлля є лмокакз кмоайі, а лд
лмокакз ноавмвмгм одгуйывалля,
тмфа ріплм нмв’яжалі ж мпраллікз [7,
п. 23-25; 8, п. 17-19].
У пвмы фдогу, ноавзйа номкуомопщкмї дрзкз пйіг омжгйягарз як лмокз
номсдпіилмї дрзкз, як мглу іж гайужди
дрзфлмї лаукз, лаукз ном кмоайщ.
Ерзфлі нозлузнз і нмймедлля є пзпрдкмы ігди ра уявйдлщ ном ноавзйщлу
і лдноавзйщлу нмвдгілку, які взкагаырщ взкмлалля мглзт гіи і жабмомляырщ ілхі. Ммоайщлі лмокз, ноавзйа номкуомопщкмї дрзкз ра взкмгз гм
нмвдгілкз номкуомоів жакоінйдлі у
Кмгдкпі номсдпіилмї дрзкз ра нмвдгілкз номкуомоів і є жвмгмк вігнмвіглзт кмоайщлм-дрзфлзт нмймедлщ, жа
гмнмкмгмы якзт кмела муілзрз нмвдгілку ра гіяйщліпрщ номкуомоа ж
нмгйягу ракзт уіллмпрди, як пноавдгйзвіпрщ, мб’єкрзвліпрщ, лднігкунліпрщ,
гігліпрщ, гмбомфдпліпрщ рмцм.
На пщмгмглі номкуомо є мглзк ж
номсдпіилзт
уфаплзків
пугмвмгм
номудпу, гмпугмвмгм омжпйігувалля.
Віл кмкулікує ж агвмкаракз, пуггякз,
нозпяелзкз, пйігфзкз, дкпндоракз,
гомкагялакз. Коік рмгм, лмвд номудпуайщлд жакмлмгавпрвм, якд пуррєвм
млмвйдлд у кдеат пугмвмї одсмокз,
омжоатмвалд ла дрзфлу нмвдгілку
уфаплзків пугмвмгм омжгйягу, цм гмгаркмвм нмпзйыє її омйщ у номсдпіиліи гіяйщлмпрі номкуомоів.
Кмгдкп номсдпіилмї дрзкз ра нмвдгілкз номкуомоів кіпрзрщ лзжку
гмгаркмвзт взкмг, мбмв’яжків ра мбкдедлщ нмояг ж рзкз, цм жакоінйдлі
у жакмлмгавпрві (номсійщлмку, номудпуайщлмку, алрзкмоунуіилмку), які
номкуомоз нозиляйз цмгм пвмїт гіи
ра нмвдгілкз ніг фап взкмлалля пйуебмвзт мбмв’яжків ра нмжа пйуебмы.
Дйя ндодпіфлзт гомкагял, нодгправлзків ілхзт номсдпіи вмлз кмеурщ

жгаварзпя лавірщ мбряейзвзкз, номрд
номкуомоз нозиляйз уі мбкдедлля
гмбомвійщлм і мтмфд. Цд ракме кмела
омжгйягарз як ваейзвзи роалпсмокауіилзи жатіг пзпрдкз номкуоаруоз
нмояг ж номвдгдлмы одсмокмы ра
мглієы ж смок одайіжауії ноаглдлля
номкуомоів цмгм нмпзйдлля гмвіоз
гомкагял гм лзт.
Взтмгяфз ж вкажалмгм, номсдпіилу дрзку номкуомоа пйіг омжгйягарз
як пзпрдку лмок ра нозлузнів, які
взлзкаырщ іж нмродбз ужгмгедлля
ілрдодпів ілхзт пуб’єкрів віглмпзл, ж
якзкз вжаєкмгіє номкуомо, жмкодка іж
гомкагялакз, сатівуякз, які жайуфдлі гм пугмвмгм номудпу ра пупнійщпрвмк, ла мплмві лаиваейзвіхзт
нозлузнів жагайщлмпупнійщлмї кмоайі
ра кмоайщлмпрі.
Вйаплд Кмгдкп і взжлафає мплмвлі
нозлузнз, кмоайщлі лмокз ра ноавзйа номкуомопщкмї дрзкз, якзкз нмвзллі кдоуварзпя номкуомоз. Хаоакрдозжуыфз уі нмймедлля Кмгдкпу їт
кмела кйапзсікуварз жа оіжлзкз
козрдоіякз, цм пнозяє нмгйзбйдлмку
омжукіллы їтлщмгм жкіпру ра кає гмпзрщ ноакрзфлд жлафдлля, жмкодка
гйя їт мглакмвмї ілрдонодрауії.
Нанозкйаг, І. Бзйзуя лагмймхує,
цм лмокз Кмгдкпу номсдпіилмї дрзкз
ра нмвдгілкз номкуомоів каырщ як
кмоайщлм-дрзфлзи, рак і ноавмвзи
таоакрдо, мглак мпралліи взявйяєрщпя
у їт жв’яжку ж мкодкзкз нмймедллякз
фзллмгм жакмлмгавпрва ра ілхзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів. Кмкнйдкплзи алайіж нмймедлщ Кмгдкпу, взтмгяфз ж таоакрдоу жакоінйдлля баеалмї жа номкуомоакз нмвдгілкз, гмжвмйяє взмкодкзрз їт оіжлмвзгз: гдкйаоарзвлі, жмбмв’яжувайщлі і жабмомллі
[9, п. 14].
Ддкйаоарзвлі ноавзйа номкуомопщкмї дрзкз жакоінйыырщ гмймвлі ігдї
ра лмокз номсдпіилмї дрзкз номкуомоів, а ракме кмоайщлм-дрзфлі уілліплі моієлрзоз номсдпії. На їт мплмві
ґоулруырщпя ілхі нмймедлля номкуомопщкмї дрзкз (ланозкйаг, пр. 1 «Завгалля Кмгдкпу» абм ф. 1 пр. 5 «Вдотмвдлпрвм ноава ра жакмллмпрі»). В
мплмвлмку уі ноавзйа кіпрярщ пймва:
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«ґоулруєрщпя», «взжлафає», «кає ноавм», «гіє», «пралмвзрщ».
Змбмв’яжувайщлі – взжлафаырщ як
пакд нмвзлдл нмвмгзрзпя номкуомо
жа кмлкодрлзт рзнмвзт мбправзл,
впралмвйыырщ взфдонлі взкмгз гм
нмвдгілкз номкуомоа ж кдрмы гмпяглдлля її вігнмвіглмпрі мплмвлзк
нозлузнак номсдпіилмї дрзкз ра у
уіймку кмоайщлзк лмокак (жмкодка
пр. 10 «Сноавдгйзвіпрщ, лдундодгедліпрщ ра мб’єкрзвліпрщ» абм пр. 25
«Вжаєкмвіглмпзлз ж ноавммтмомллзкз могалакз»). Вкажалі ноавзйа кіпрярщ пймва: «кає», «нмвзлдл», «жмбмв’яжалзи», «пйіг улзкарз».
Забмомллі – взжлафаырщ мбкдедлля цмгм нмвдгілкз ра вфзлків
номкуомоів ж кдрмы лдгмнуцдлля
пзруауіи, які кмеурщ жахкмгзрз аврмозрдру могалів номкуоаруоз ра лдгарзвлм нмжлафзрзпя ла нмжзрзвлмку
пнозиляррі номкуомоів ра у уіймку
ілпрзруру номкуоаруоз у пупнійщпрві
(нозкіомк, ф. 2 пр. 14 «Ндгмнуцдлля
кмлсйікру ілрдодпів» абм ф. 1 пр. 31
«Вжаєкмвіглмпзлз ж гомкагялакз»).
Пдодваелм вмлз кіпрярщ пймва: «лд
кає», «лд кмед», «лд нмвзлдл», «лднознупрзкм», «лд гмнупкарз», «лд
взкмозпрмвуварз».
Такме кмела номвдпрз пзпрдкарзжауіы жа козрдоієк пніввіглмхдлля
ноавзй номкуомопщкмї дрзкз ж лмокакз Закмлу Укоаїлз «Пом номкуоаруоу», алрзкмоунуіилзк ра номудпуайщлзк жакмлмгавпрвмк абм ла мплмві
їт нмв’яжалмпрі ж лмокакз ноава ра
дкпкйыжзвлмпрі їтлщмгм жкіпру. За
ракмгм нігтмгу ж ндвлмы кіомы укмвлмпрі упі ноавзйа номкуомопщкмї дрзкз пйіг омжгійзрз ла роз взгз:
– губйыыфі, які пнівнагаырщ ж
нмймедллякз вігнмвіглзт лмокарзвлм-ноавмвзт акрів (ланозкйаг, пр. 17
«Пмвага гм лджайделмпрі пуггів» абм
пр. 18 «Пмгалля гдкйаоауіи мпіб,
унмвлмваедлзт ла взкмлалля сулкуіи гдоеавз абм кіпудвмгм пакмвоягувалля»);
– омжвзваыфі, які жаплмвалі ла
нмймедллят вігнмвіглзт лмокарзвлмноавмвзт акрів, айд роакруырщ їт
бійщх хзомкм абм кмлкодрзжуырщ їт
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жкіпр, як ноавзйм, нодг’явйяырщ
бійщх пувмоі взкмгз гм номкуомоів,
ліе рі, цм жакоінйдлі в жакмлмгавпрві
(жмкодка пр. 7 «Нджайделіпрщ ра пакмпріиліпрщ» абм пр. 19 «Ндгмнуцдлля номявів кмоунуії»);
– впралмвйыыфі, які кіпрярщпя
йзхд в Кмгдкпі ра лд каырщ алаймгів
у вігнмвіглмку жакмлмгавпрві, рмбрм
ввмгярщ лмві мбкдедлля, взкмгз фз
жмбмв’яжалля в гіяйщліпрщ номкуомоів
(нозкіомк, пр. 20 «Взкмгз гм жмвліхлщмгм взгйягу номкуомоа» абм
пр. 29 «Вжаєкмвіглмпзлз у кмйдкрзват номкуоаруо»).
Сйіг жажлафзрз, цм у Кмгдкпі
лаибійщха кійщкіпрщ ноавзй номкуомопщкмї дрзкз гоугмї і родрщмї гоунз:
омжвзваыфзт і впралмвйыыфзт. Цд
уійкмк жакмлмкіолм, ілакхд, лд буйм
б нмродбз у Кмгдкпі, якцм бз віл
номпрм губйывав нмймедлля фзллмгм
жакмлмгавпрва. У ущмку пдлпі ваейзвм вігжлафзрз, цм каиед впі омжвзваыфі ра впралмвйыыфі ноавзйа номкуомопщкмї дрзкз пноякмвалі ла мбкдедлля гмнупрзкмї нмвдгілкз ра
гіяйщлмпрі номкуомоів. Вмлз ввмгярщ
лмві жабмомлз, кмлкодрзжуырщ вед
лаявлі в жакмлмгавпрві, урмфлыырщ
абм омжхзоыырщ псдоз їт жапрмпувалля і уд мбґоулрмвуєрщпя, лапакндодг, жавгаллякз, які нмправйдлі ндодг
Кмгдкпмк – нігвзцдлля аврмозрдру
могалів номкуоаруоз ра пнозялля
жкіулдллы гмвіоз гомкагял гм лзт,
жабджндфдлля кмкндрдлрлмгм ра дсдкрзвлмгм жгіиплдлля номкуомоакз
пвмїт номсдпіилзт мбмв’яжків, смокувалля
нозлузнмвмї
кмоайщлмноавмвмї нмжзуії у вжаєкзлат ж гомкагялакз рмцм.
Поакрзфлд жлафдлля ракмї кйапзсікауії нмйягає у рмку, цм ноз
алайіжі, рйукафдллі ра взкмозпраллі
кмелмгм ноавзйа номкуомопщкмї дрзкз ваейзвм взжлафарз имгм взг вігнмвіглм гм уієї кйапзсікауії. Так,
якцм кає кіпуд нмоухдлля губйыыфмгм ноавзйа номкуомопщкмї дрзкз, рм
в бійщхмпрі взнагків гмпрарлщм йзхд
жлаирз имгм алаймг у жакмлмгавпрві і
рмгі гмпрарлщм нмпзйарзпя рійщкз ла
лщмгм. Вмглмфап лдмбтіглм омжукірз,
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цм губйыыфі лмокз взкмозпрмвуырщпя в Кмгдкпі як мплмва, взтіглі
нмймедлля гйя жакоінйдлля вігнмвіглзт омжвзваыфзт і впралмвйыыфзт
ноавзй номкуомопщкмї дрзкз.
Дйя нмвлмуіллмгм рйукафдлля
омжвзваыфмгм ноавзйа номкуомопщкмї
дрзкз, ндох жа впд, лдмбтіглм жлаирз
і номалайіжуварз «лмоку-гедодйм» в
жакмлі, а нмрік взжлафзрз, в якмку
ланоякку омжвзває її вігнмвіглд ноавзйм номкуомопщкмї дрзкз. У кмелмку взнагку пйіг ж’япуварз фз лд нмоухуєрщпя лмока жакмлу, фз ракме
омжвзваыфд ноавзйм номкуомопщкмї
дрзкз [10, п. 117].
Вігнмвіглм гйя алайіжу, рйукафдлля ра взкмозпралля впралмвйыыфмгм ноавзйа номкуомопщкмї дрзкз
нмхук ігдлрзфлмгм ноавмурвмодлля в
жакмлмгавпрві лд гапрщ оджуйщрару.
Хмфа фапрм жабмомла, псмокуйщмвала
впралмвйыыфзк ноавзймк номкуомопщкмї дрзкз є пндуіайщлзк взнагкмк
жмбмв’яжалля абм жабмомлз, псмокуйщмвалмї в жакмлі (ланозкйаг ф. 1
пр. 31 Кмгдкпу «Нднознупрзкзкз є
номявз жвдотлмпрі, жлдваейзвмгм
правйдлля гм гомкагял» – н. 1 ф. 4
пр. 19 Закмлу «Помкуомо жмбмв’яжалзи взявйярз нмвагу гм мпіб ніг фап
жгіиплдлля пвмїт нмвлмваедлщ»).
Поз жапрмпуваллі родрщмгм взгу
ноавзйа номкуомопщкмї дрзкз ваейзвм впралмвзрз віглмпзлз рмрмелмпрі
лд йзхд кіе лзк і кмлкодрлзк нмоухдлляк номсдпіилмї дрзкз, а и
номалайіжуварз жакмлмкіолі жв’яжкз в
йалуыжі «кмлкодрлд нмоухдлля –
впралмвйыыфд нмймедлля Кмгдкпу –
жагайщла ноавмва лмока».
У уіймку кмоайщла пкйагмва ноавзй номкуомопщкмї дрзкз взкагає віг
номкуомоів гмрозкалля нмвдгілкз,
яка вкйыфає в пдбд як лмокз жагайщлмпупнійщлмї кмоайі, рак і пралгаорз,
цм одгуйыырщ пйуебмву гіяйщліпрщ,
взкмгз, впралмвйдлі у жакмлмгавпрві
гм номсдпії ра пралгаорз, цм мтмнйыырщ нмжапйуебмву нмвдгілку и
ілху гмжвмйдлу гіяйщліпрщ.
Ражмк ж рзк, номсдпіилу дрзку лд
пйіг омжгйягарз взкйыфлм як пнзпмк
мбмв’яжків. Напакндодг, вмла взоіхує

ваейзвд ноакрзфлд жавгалля, цм нмйягає жвіплм лд в іпрзллмпрі впралмвйдлля рмгм, якзи у ріи фз ілхіи пзруауії ж упіт кмейзвзт вфзлків фз нмвдгілка є лаикоацзкз, а впд е ракз
кмейзвмпрі ж’япуварз, яка ж лаибійщх
ікмвіолзт айщрдоларзв првмозрщ лаибійщху пуку гмбоа гйя пупнійщпрва
в
урвдогедллі
пноавдгйзвмпрі,
мб’єкрзвлмпрі ра фдплмпрі жі прмомлз
номкуоаруоз [11, п. 235]. Тмку пакд
номкуомопщка дрзка є псдомы жлалщ,
яка акукуйыє кардоіай прмпмвлм алайіжу ра муілкз айщрдоларзвлм кмейзвзт вфзлків і нмвдгілкз номкуомоа у
кмлкодрлмку взнагку ж рмфкз жмоу
лаивзцмї уіллмпрі.
Пігпукмвуыфз оджуйщрарз номвдгдлмгм гмпйігедлля, пйіг акудлруварз
увагу ла ракзт нмймедллят:
- нм-ндохд, ноавзйа номкуомопщкмї дрзкз – уд лмокз номсдпіилмї
дрзкз ра лабіо нознзпів нозилярзт
номкуомоакз, цм взжлафаырщ уілліплі
кмоайщлм-дрзфлі моієлрзоз номсдпії,
нігтмгз пноякмвалі ла взжлафдлля
нознупрзкмгм и лднознупрзкмгм у
пйуебмвіи ра нмжа пйуебмвіи нмвдгілуі номкуомоів ж кдрмы гмпяглдлля
пупнійщлмї гмвіоз ра жкіулдлля аврмозрдру могалів номкуоаруоз;
- нм-гоугд, Кмгдкп номсдпіилмї
дрзкз ра нмвдгілкз номкуомоів лд
кає упіт взжлафайщлзт мжлак нозракаллзт лмокарзвлм-ноавмвмку акру.
Поавмва нозомга ущмгм гмкукдлру
вігкілла (вігоіжляєрщпя жавгалляк,
жкіпрмк, нмоягкмк нозилярря рмцм);
- нм-родрє, ноавзйа номкуомопщкмї дрзкз, які кіпрярщпя у Кмгдкпі
кмела кйапзсікуварз жа оіжлзкз
козрдоіякз: жа таоакрдомк жакоінйдлля баеалмї жа номкуомоакз нмвдгілкз (гдкйаоарзвлі, жмбмв’яжувайщлі,
жабмомллі); жа нмв’яжаліпры ж лмокакз ноава ра дкпкйыжзвліпры їтлщмгм
жкіпру (губйыыфі, омжвзваыфі, впралмвйыыфі).
Алайіж жавгалщ Кмгдкпу номсдпіилмї дрзкз ра нмвдгілкз номкуомоів,
омжкозрря пурлмпрі ра жкіпру мкодкзт
рдокілів, муілмфлзт нмлярщ, які взкмозпрмвуырщпя у Кмгдкпі, а ракме таоакрдозпрзка ндодгбафдлмї ноавзйа-

27

Публiчне право № 4 (32) (2018)
кз номкуомопщкмї дрзкз кде гмнупрзкмї нмвдгілкз ра гіяйщлмпрі номкуомоів є ноімозрдрлзкз ланоякакз

гйя нмгайщхзт лаукмвзт гмпйігедлщ
у уіи псдоі.
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Коавфук В. М. Поавзйа номсдпіилмї дрзкз у гіяйщлмпрі номкуомоів
Срарря нозпвяфдла гмпйігедллы ноавмвмї нозомгз Кмгдкпу номсдпіилмї дрзкз
ра нмвдгілкз номкуомоів як гмкукдлру, цм впралмвйыє ноавзйа номкуомопщкмї дрзкз.
Аврмомк омжкозваєрщпя жкіпр уієї гдсіліуії. Такме жаномнмлмвала кйапзсікауія взгів
ноавзй номкуомопщкмї дрзкз жа оіжлзкз козрдоіякз ра номалайіжмвалі ноакрзфлі апндкрз її взкмозпралля.
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Коавфук В. Н. Поавзйа номсдппзмлайщлми ързкз в гдярдйщлмпрз номкуомомв
Срарщя нмпвяцдла зппйдгмвалзы ноавмвми нозомгш Кмгдкпа номсдппзмлайщлми
ързкз з нмвдгдлзя номкуомомв как гмкукдлра, упралавйзваыцдгм ноавзйа номкуомопкми ързкз. Аврмомк оапкошвадрпя пмгдоеалзд ърми гдсзлзузз. Такед нодгймедла
кйаппзсзкаузя взгмв ноавзй номкуомопкми ързкз нм оажйзфлшк козрдозяк з номалайзжзомвалш ноакрзфдпкзд апндкрш дд зпнмйщжмвалзя.

Кйыфдвшд пймва: ноавзйа номкуомопкми ързкз; номсдппзмлайщлая ързка; лдързфлмд нмвдгдлзд; гмвдозд мбцдпрвдллмпрз; аврмозрдр номкуоаруош.

Kravchuk V. Rules of professional ethics in the activities of prosecutors
The article is devoted to the study of the legal nature of the Code of Professional
Ethics and the conduct of prosecutors as a document establishing the rules of
prosecutorial ethics. The author disclose the meaning of this definition. Also the
classification of types of rules of the prosecutor's ethics according to different criteria is
proposed and the practical aspects of its use are analyzed.
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