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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Адміністративно-правові засади дисциплінарної
відповідальності прокурорів є одним із засобів забезпечення службової
дисципліни прокурорів. Це не єдиний, проте найефективніший метод боротьби
з порушеннями дисципліни, що дозволяє забезпечити підтримання авторитету
прокуратури як гаранта законності в суспільстві. Незважаючи на значення
дисциплінарної відповідальності прокурорів для забезпечення службової
дисципліни, комплексних досліджень понятійно-категоріального апарату,
змісту та специфіки адміністративно-правових засад наразі не проводилось.
Така ситуація призводить до недостатнього рівня удосконалення правової бази
досліджуваного інституту, недосконалості матеріальних та процедурних норм,
які забезпечують її реалізацію. Як наслідок, реалізація дисциплінарно-владних
повноважень у досліджуваній сфері є ускладненою, що може призвести до
невірного застосування на практиці.

Еволюція адміністративного законодавства у цій сфері не лише не
вирішила раніше наявні проблеми, а й спричинила появу нових. Точки зору
експертів щодо шляхів вирішення проблем та механізмів вдосконалення
адміністративно-правових основ дисциплінарної відповідальності прокурорів
становлять широкий спектр – від змін окремих елементів до перегляду бачення
основоположних принципів функціонування такого інституту та прийняття
нових нормативно-правових актів. Саме тому, виділення та вирішення проблем
адміністративно-правового регулювання дисциплінарної відповідальності
прокурорів в Україні дозволить виявити найслабші елементи досліджуваного
механізму, підвищити рівень праворозуміння значення службової дисципліни у
діяльності прокурорів, а також сприятиме вирішенню недосконалостей,
допущених законодавцем. Актуальність аналізу проблем адміністративно-
правового регулювання дисциплінарної відповідальності прокурорів в Україні
передусім зумовлена нещодавніми суттєвими змінами у досліджуваній сфері та
прийняттям нового Закону України «Про прокуратуру», а також не вирішенням
усього обсягу проблем, що існували до цього.

Концепція реформування вітчизняного механізму адміністративно-
правового регулювання дисциплінарної відповідальності прокурорів повинна
будуватися, насамперед, з урахуванням саме європейського інноваційного
досвіду, адже Україна має амбітні плани стати повноправним членом
європейського співтовариства.

Подальший розвиток адміністративно-правового регулювання
дисциплінарної відповідальності прокурорів в Україні повинен
віддзеркалювати в своєму змісті усі сучасні реалії та тенденції й слугувати
правовим орієнтиром тим чи іншим аспектам побудови демократичного
суспільства. Цей процес зумовлює необхідність встановлення та розробки
особливих напрямків, за якими відбуватиметься подальший розвиток
адміністративного законодавства щодо дисциплінарної відповідальності
прокурорів.
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Питання адміністративно-правових засад дисциплінарної
відповідальності прокурорів досліджували такі вчені-адміністративісти:
В. Б. Авер’янов, Т. Б. Аріфходжаєва, О. М. Бандурка, О. О. Бандурка,
Д. О. Беззубов, Ю. П. Битяк, В. А. Бортник, П. Т. Васьков, Л. М. Ведерніков,
О. І. Гавриленко, І. П. Голосніченко, А. П. Горзов, В. Л. Грохольський,
В. П. Грохольський, Д. М. Добровольський, М. М. Долгополова, В. В. Долежан,
Л. С. Драгомирецька, В. О. Заросило, М. В. Косюта, О. В. Кузьменко,
А. П. Купін, М. Н. Курко, Д. М. Лук’янець, I. Є. Марочкiн, О. I. Медведько,
Т. П. Мінка, Т. Є. Мироненко, М. I. Мичко, А. В. Мовчан, К. В. Муравйов,
В. Т. Нор, А. В. Петришин, А. М. Подоляка, С. А. Подоляка, Є. М. Попович,
О. С. Проневич, Н. О. Рибалка, М. А. Самбор, С. Г. Стеценко Ю. В. Стеценко,
І. В. Труш, В. В. Цвєтков, І. М. Шопіна, Д. О. Щербак, О. Х. Юлдашев,
М. К. Якимчук, Н. Я. Якимчук та інші. Наукові праці вказаних авторів
присвяченi, здебільшого, розгляду правового статусу окремих ланок
прокурорської системи, правового статусу прокурорських працiвникiв пiд час
здiйснення ними своїх повноважень за окремими напрямами прокурорської
дiяльностi, i тiльки поверхнево досліджувалися питання у контексті
адміністративно-правових засад дисциплінарної вiдповiдальності прокурорiв.
Це й зумовило здійснення комплексного дослідження у цій царині.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний
напрям дослідження належить до числа пріоритетних відповідно до Закону
України від 11.07.2001 р. № 2623-ІІІ «Про пріоритетні напрями розвитку науки
і техніки».

Дисертаційна робота спрямована на виконання Стратегії сталого розвитку
«Україна – 2020», затвердженої Указом Президента України від 12 січня 2015 р.
№ 5/2015; Пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-
технічних розробок на період до 2020 року, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942, Стратегії розвитку наукових
досліджень Національної академії правових наук України на 2016-2020 рр.,
затверджених постановою загальних зборів Національної академії правових
наук України від 3 березня 2016 р. Дослідження виконано в межах науково-
дослідної роботи Міжрегіональної Академії управління персоналом
«Теоретико-методологічні засади становлення української державності і
соціальна практика: політичні, юридичні, економічні та психологічні
проблеми» на 2014–2018 рр.» (номер державної реєстрації 0113U007698).

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
розробка теоретико-практичних пропозицій та рекомендацій щодо вирішення
проблем адміністративно-правового регулювання дисциплінарної
відповідальності прокурорів в Україні.

Для досягнення поставленої мети, необхідно, насамперед, вирішити такі
завдання:

 визначити генезис адміністративно-правових основ юридичної
відповідальності прокурорів;
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 дослідити наукову інтерпретацію адміністративно-правових засад
дисциплінарної відповідальності прокурорів;

 охарактеризувати ознаки адміністративно-правових засад
дисциплінарної відповідальності прокурорів;

 розкрити та конкретизувати адміністративно-правовий аспект місця
дисциплінарної відповідальності прокурорів серед інших видів юридичної
відповідальності прокурорів;

 з’ясувати специфіку адміністративно-правових основ порядку
притягнення прокурора до відповідальності;

 виокремити проблеми адміністративно-правового регулювання
дисциплінарної відповідальності прокурорів в Україні;

 виділити основні шляхи запозичення зарубіжного досвіду
адміністративно-правового регулювання дисциплінарної відповідальності
прокурорів та його імплементацію в національне адміністративне
законодавство.

Об’єктом дослідження є система суспільних відносин у сфері
відповідальності прокурорів.

Предметом дослідження виступають адміністративно-правові засади
дисциплінарної відповідальності прокурорів Україні.

Методи дослідження. Положення, висновки та рекомендації, що
містяться у роботі, достатньою мірою аргументовані, науково обґрунтовані і
достовірні.

Методологічну основу дисертаційного дослідження складає
сукупність сучасних як загальних, так і спеціальних теоретико-
методологічних засобів наукового пізнання явищ та процесів, котрі мають
місце в суспільстві. Їх застосування забезпечило високий ефект побудови
моделей розв’язання поставлених задач. Діалектичний метод дав змогу
досліджувати внутрішню сутність складових адміністративно-правових основ
дисциплінарної відповідальності прокурорів (підрозділи 1.2, 1.3). У межах
історико-правового методу було проаналізовано систематизацію процесу
еволюції адміністративно-правових основ юридичної відповідальності
прокурорів на території сучасної України (підрозділ 1.1). Порівняльний
метод використовувався для вирішення низки проблем теоретичного та
практичного характеру, зокрема: визначення наукової інтерпретації
адміністративно-правових основ дисциплінарної відповідальності
прокурорів (підрозділ 1.2), розмежування у адміністративно-правовому
контексті місця дисциплінарної відповідальності прокурорів серед інших
видів юридичної відповідальності (підрозділ 2.1), а також з’ясування
напрямів запозичення позитивного зарубіжного досвіду адміністративно-
правового регулювання дисциплінарної відповідальності прокурорів
(підрозділ 3.2). Визначення особливостей адміністративно-правових основ
дисциплінарної відповідальності прокурорів (підрозділ 1.3), а також
дослідження адміністративно-правових основ видів підстав та порядку
притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності (підрозділ 2.2)
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було здійснено за допомогою методів класифікації, групування, системно-
структурного та системно-функціонального. У процесі формулювання
наукових понять та при внесенні пропозицій щодо зміни та доповнення
адміністративного законодавства України, у досліджуваній сфері
використовувалися логіко-юридичний метод та правила лінгвістики
(підрозділ 1.2, розділ 3).

Нормативною основою роботи слугують нормативно-правові акти
національного адміністративного законодавства радянського і сучасного
періодів, проекти законів та інших нормативних документів.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація
є першою спробою комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, з
урахуванням новітніх досягнень науки адміністративного права дослідити
специфіку та зміст адміністративно-правових засад дисциплінарної
відповідальності прокурорів. За результатами дисертаційного дослідження
сформульовано авторські основні положення, які виносяться на захист і містять
елементи наукової новизни. Зокрема:

вперше:
 охарактеризовано комплекс ознак адміністративно-правових засад

дисциплінарної відповідальності прокурорів в Україні: 1) за їх допомоги
відносини між прокурорами та державою набувають певної правової форми,
тобто в юридичних нормах держава вказує прокурорам міру можливої та
належної поведінки під час виконання службових обов’язків; 2) мають
конкретний характер, так як завжди пов'язані із реальним порушенням
прокурором службової дисципліни; 3) мають цілеспрямований характер, адже
спрямовані на забезпечення виконання прокурором обов’язку зазнати
дисциплінарних стягнень, як реакцію держави на їх діяння, що проявляються в
недотриманні встановлених законодавством про прокуратуру заборон,
невиконанні встановлених законом обов’язків, нанесенні шкоди або завданні
збитків у процесі виконання трудових чи службових обов’язків;
4) реалізовуються за допомогою нормативних, категоріальних, інституційних та
процесуальних елементів, які забезпечують їх ефективність та реальне
функціонування; 5) гарантують доведення норм права, передусім Закону
України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 р. № 1697-VII, Кодексу професійної
етики та поведінки працівників прокуратури та Кодексу України про
адміністративні правопорушення, до їх виконання;

 розкрито структуру нового Дисциплінарного статуту прокуратури
України, який має складатись із таких частин: 1) загальні положення –
розкривати поняття службової дисципліни, дисциплінарного проступку,
дисциплінарного стягнення, дисциплінарного провадження тощо; 2) підстави
для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності – перелік
підстав, механізм заміни адміністративної відповідальності на дисциплінарну;
3) дисциплінарні стягнення – їх види, суб’єкти, уповноважені накладати
дисциплінарні стягнення, порядок накладання дисциплінарних стягнень, строки
накладання дисциплінарних стягнень, відсторонення від виконання службових
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обов'язків, виконання та зняття дисциплінарних стягнень, правові наслідки
накладання дисциплінарних стягнень, співвідношення між підставами для
притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності та видами
дисциплінарних стягнень; 4) орган, що здійснює дисциплінарне провадження –
поняття, статус та повноваження такого органу у дисциплінарних
провадженнях; 5) дисциплінарне провадження щодо прокурора – порядок
дисциплінарного провадження, права та обов’язки суб’єктів дисциплінарного
провадження щодо прокурора, відкриття дисциплінарного провадження та
проведення перевірки дисциплінарної скарги, розгляд висновку про наявність
чи відсутність дисциплінарного проступку прокурора, рішення у
дисциплінарному провадженні стосовно прокурора; 6) оскарження
дисциплінарних стягнень – порядок подання та розгляду скарг, порядок
оскарження дисциплінарних стягнень, строки оскарження дисциплінарних
стягнень;

удосконалено:
 поняття адміністративно-правових засад дисциплінарної

відповідальності прокурорів як норм адміністративного права, у змісті яких
закріплені вихідні, головні параметри обов’язку прокурора зазнати
дисциплінарних стягнень, як реакцію держави на їх діяння, що проявляються в
недотриманні встановлених законодавством про прокуратуру заборон,
невиконанні встановлених законом обов’язків, нанесенні шкоди або завданні
збитків у процесі виконання службово-трудових обов’язків (дисциплінарних
проступків);

 класифікацію особливостей адміністративної відповідальності
працівників прокуратури: порядок спеціального характеру притягнення до
адміністративної відповідальності; обмежений перелік фактичних підстав
притягнення до адміністративної відповідальності; неможливість застосування
до працівників прокуратури громадських та виправних робіт і
адміністративного арешту як видів покарань;

дістали подальшого розвитку:
 перелік особливостей дисциплінарної відповідальності працівників

прокуратури: розглядається як окремий вид дисциплінарної відповідальності
державних службовців; має спеціальний характер, що зумовлено
особливостями правового статусу прокурорів і правового регулювання
проходження служби в органах прокуратури; передбачає дисциплінарні
стягнення, яким можуть піддаватись прокурори; Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія прокурорів розглядає скарги, в яких містяться відомості про вчинення
прокурором дисциплінарного проступку;

 арґументація щодо розширення переліку підстав для притягнення
прокурора до дисциплінарної відповідальності у спосіб доповнення частини 1
статті 43 Закону України «Про прокуратуру» таким підпунктом: «…11)
публічне висловлювання, здійснене під час виконання службових обов’язків,
яке є зловживанням свободою слова та особистою образою іншої особи…»;
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 положення щодо скорочення заробітної плати на час відсторонення
прокурора від посади до завершення дисциплінарного провадження шляхом
доповнення частини 5 статті 46 Закону України «Про прокуратуру» наступним
змістом: «…У разі прийняття Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією
прокурорів рішення про наявність підстав для відсторонення прокурора,
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів може прийняти рішення про
скорочення заробітної плати прокурора до 50% на термін призупинення.
Прокурор може оскаржити рішення про скорочення заробітної плати. Якщо
дисциплінарне провадження не було розпочато протягом 6 місяців з дня
відсторонення прокурора від посади, або закінчилося висновком про
відсутність дисциплінарного проступку прокурора, прокурору виплачується
решта винагороди…».

Наукове та практичне значення результатів проведеного
дослідження полягає у тому, що отримані в результаті комплексного
дослідження висновки і сформульовані пропозиції можуть бути використані:

– у науково-дослідній сфері – для подальших загальних і спеціальних
наукових досліджень теоретичних та практичних проблем адміністративно-
правового регулювання дисциплінарної відповідальності прокурорів в Україні;

– у правотворчості – при перегляді та вдосконаленні положень чинного
Закону України «Про прокуратуру», Кодексу України про адміністративні
правопорушення;

– у правозастосовній діяльності – результати дослідження сприятимуть
вдосконаленню практики застосування норм чинного адміністративного
законодавства у сфері дисциплінарної відповідальності прокурорів;

– у навчальному процесі – тези, положення, висновки, пропозиції,
зроблені в дисертації, можуть бути використані під час наукових конференцій
та диспутів, вивчення таких наукових дисциплін як «Адміністративне право»,
«Проблеми адміністративного права» у вищих юридичних закладах освіти, при
підготовці лекційних та семінарських занять, у науково-дослідній роботі
студентів, слухачів та курсантів, у процесі підготовки робочих програм та
планів, підручників, навчальної та прикладної літератури (Акт впровадження
МАУП від 24 листопада 2017 року).

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми в
цілому, окремі її аспекти, одержані узагальнення й висновки доповідалися
дисертантом на засіданнях кафедри адміністративного, фінансового та
банківського права Навчально-наукового інституту права імені князя
Володимира Великого МАУП, а також були оприлюднені на міжнародних
науково-практичних конференціях: «Дотримання прав людини: сучасний стан
правового регулювання та перспективи його вдосконалення» (м. Київ, 5 березня
2015 р.), «Сучасний стан розвитку правової системи України»
(м. Дніпропетровськ, 18 червня 2015 р.), «Проблеми теорії права і практики
правореалізації на шляху України до ЄС» (м. Київ, 25-26 лютого 2016 р.).

Публікації. Основні положення дослідження відображені у 10 наукових
працях, з яких 7 наукових статтей, з яких: 5 у фахових виданнях України та 2 –



7

наукових періодичних виданнях інших держав з юридичних наук, а також 3 тез
доповідей і наукових повідомлень, опублікованих за результатами проведення
науково-практичних конференцій та круглих столів.

Структура дисертації складається із вступу, трьох розділів, що логічно
поєднані у сім підрозділів, висновків і списку використаних джерел.
Загальний обсяг дисертації становить 209 сторінок. Список використаних
джерел складається із 187 найменувань і займає 20 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, охарактеризовано стан
її наукової розробки. Визначено мету, основні задачі, об’єкт, предмет та
методологічні засади наукової роботи. Сформульовано наукову новизну,
теоретичні та практичні результати, що були отримані дисертантом, а також
вказано на ступінь апробації результатів дослідження і наявність публікацій за
темою дисертації.

Розділ 1 «Адміністративно-правові основи дисциплінарної
відповідальності прокурорів» складається з трьох підрозділів та присвячений
визначенню особливостей становлення адміністративно-правових основ
дисциплінарної відповідальності прокурорів, а також з’ясуванню поняття та
ознак такого правового явища.

У підрозділі 1.1 «Генезис адміністративно-правових основ юридичної
відповідальності прокурора» відмічено, що перший період – з 1578 до 1722 рр.
– входження України до складу Речі Посполитої починається з моменту
затвердження Луцького трибуналу. Особливостями окресленого періоду було
впровадження інституту прокуратури в державі, а також покладення на
інстигатора – тогочасного прокурора – функцій представництва державних
інтересів й статусу сторони у кримінальному процесі, що покладало на нього
відповідні обов’язки, невиконання яких тягнуло за собою настання
відповідальності.

Другий період – з 1722 до 1917 рр. – період розвитку відповідальності
працівників прокуратури за часів входження України до складу Російської та
Австро-Угорської імперій. Зазначено, що дореволюційний етап розвитку
юридичної відповідальності характеризується прагненням вищих посадових
осіб до покращення становища прокурорів шляхом закріплення в нормативних
актах положень, що регулюють питання кримінальної та дисциплінарної
відповідальності. Така ситуація свідчить про підвищення захисту прокурорів
від свавільного притягнення до відповідальності та про розуміння
високопосадовцями ролі юридичної відповідальності у кадровій роботі.

Особливостями третього етапу (з 1917 до 1922 рр. – за часів Української
Народної Республіки) є подальша централізація органів прокуратури, що
передбачала їх підпорядкованість вищестоящому прокурору, а отже й означало,
що вони притягають до відповідальності нижчестоящих. Загалом, цей період
характеризується фактичною незмінністю у правовому регулюванні юридичної
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відповідальності працівників прокуратури.
Четвертим етапом розвитку адміністративно-правового регулювання

юридичної відповідальності прокурорів є радянський період розвитку – з 1922
до 1991 рр. Особливостями даного етапу стало: визначення спеціалізованих
державних інституцій, які здійснювали розгляд справ про дисциплінарні
правопорушення; надання можливості щодо оскарження прокурорами рішень
про накладення дисциплінарних стягнень; виникнення нових видів
дисциплінарних правопорушень, зокрема таких, як «вчинення проступку, що
порочить звання прокурора»; встановлення обмеження з приводу несумісності,
яке породжувало відповідний вид відповідальності; прийняття Кримінального
кодексу УРСР у 1960 році, який визначав злочини, за вчинення яких можна
було притягати прокурорів до кримінальної відповідальності.

Особливостями п’ятого періоду (1991 до 2014 рр. – розвиток юридичної
відповідальності прокурорів зі здобуттям Україною незалежності) є прийняття
спеціалізованого акту, що визначав підстави, порядок та умови дисциплінарної
відповідальності працівників прокуратури – Дисциплінарного статуту
прокуратури України; встановлення дисциплінарної відповідальності за
порушення морально-етичних норм та правил поведінки.

Останній період – період європеїзації з 2014 і дотепер – «європеїзація»
характеризується визначенням переліку підстав юридичної відповідальності
прокурора у Законі Україні «Про прокуратуру» від 14.10.2015; посиленням
юридичної відповідальності прокурорів шляхом обмеження їх функцій та
повноважень, а також зміцненням адміністративно-правового регулювання
даної сфери загалом.

У підрозділі 1.2 «Наукова інтерпретація адміністративно-правових
засад дисциплінарної відповідальності прокурорів та її сутність» визначено,
що адміністративно-правовими засадами є норми адміністративного права, у
змісті яких закріплені вихідні, головні параметри суспільного явища та
правовідносин, що потребують урегулювання за допомогою адміністративно-
правових засобів, та які становлять нормативний, категоріальний,
інституційний та процесуальний елементи.

Юридична вiдповiдальнiсть прокурорів є послідовною, тобто є реакцiєю з
боку держави на протиправне дiяння. Відповідальність прокурора не може
наставати «наперед», а є виключно ретроспективною. Юридична
вiдповiдальнiсть прокурорів є примусовою, оскільки реалiзується шляхом
державного примусу i проявляється в обов’язку прокурора зазнати певних
втрат, а саме: спирається на державний примус, який є специфiчним впливом
компетентних державних органiв та уповноважених осiб на поведiнку
працівника прокуратури у визначених законом формах. Юридична
відповідальність прокурорських кадрів є карною, тому що настає з боку
держави на протиправне дiяння, тобто вона настає лише за вчинене
правопорушення (дiя чи бездiяльнiсть) з боку прокурора у разi встановлення
складу правопорушення. Юридична відповідальність прокурорських
працівників є легальною, тобто встановлюється на пiдставi нормативно-
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правових актiв iз дотриманням певного порядку. Юридична відповідальність
прокурорів є офіційною. Мова йде не просто про неперсонiфiковану державу, а
про визначенi законом державнi інституції, що наділені правом і обов’язком
покладати на винну особу (прокурора) юридичну відповідальність певного
виду.

Підсумовано, що дисциплінарна відповідальність прокурорів є
регламентованим правовими нормами обов’язком прокурора зазнати
дисциплінарних стягнень, у вигляді догани, заборони на строк до одного року
на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення на
вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду чи
звільнення з посади в органах прокуратури, як реакцію держави на їх діяння,
що проявляються в недотриманні встановлених законодавством про
прокуратуру заборон, невиконанні встановлених законом обов’язків, нанесенні
шкоди або завданні збитків у процесі виконання службово-трудових обов’язків
(дисциплінарних проступків).

У підрозділі 1.3 «Характерні ознаки адміністративно-правових засад
дисциплінарної відповідальності прокурорів» відмічено, що за допомогою
адміністративно-правових засад дисциплінарної відповідальності прокурорів в
Україні відносини між прокурорами та державою набувають певної правової
форми, що полягає в тому, що у юридичних нормах держава вказує прокурорам
міру можливої та належної поведінки під час виконання службових обов’язків.
У своїй службовій діяльності прокурори керуються Кодексом професійної
етики та поведінки працівників прокуратури. Законом України «Про
прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII зокрема передбачено врегулювання
усіх процесуальних питань, пов’язаних із дисциплінарним провадженням
(суб’єкти, стадії, права і обов’язки сторін, оскарження тощо). Окрім того,
можливим є притягнення прокурора до адміністративної відповідальності
згідно норм Кодексу України про адміністративні правопорушення за
проступки, вчинені як при виконанні службових обов’язків, так і у побуті.
Прикладом перших є вчинення корупційних діянь, а прикладом останніх –
керування автомобілем у нетверезому стані.

Адміністративно-правові засади дисциплінарної відповідальності
прокурорів в Україні мають конкретний характер, оскільки завжди пов'язані із
реальним порушенням прокурором службової дисципліни. Адміністративно-
правові засади дисциплінарної відповідальності прокурорів складаються із
низки елементів, серед яких можна виділити і нормативну частину, і
інституційну, і категоріальну, і процесуальну. Проте, реальна взаємодія даних
елементів має місце лише за умови вчинення тим чи іншим прокурором
порушень службової дисципліни. У такому випадку уповноважений орган
(Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів) відкриває дисциплінарне
провадження, згідно норм Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014
№ 1697-VII.

Адміністративно-правові засади дисциплінарної відповідальності
прокурорів в Україні мають цілеспрямований характер, оскільки вони є



10

спрямованими на забезпечення виконання прокурором обов’язку зазнати
дисциплінарних стягнень, як реакцію держави на його діяння, що проявляються
в недотриманні встановлених законодавством про прокуратуру заборон,
невиконанні встановлених законом обов’язків, нанесенні шкоди або завданні
збитків у процесі виконання службово-трудових обов’язків.

Розділ 2 «Адміністративно-правова характеристика значення
дисциплінарної відповідальності прокурорів серед інших видів юридичної
відповідальності прокурорів» складається з двох підрозділів та присвячений
аналізу адміністративно-правової сутності дисциплінарної відповідальності
прокурорів серед інших видів юридичної відповідальності прокурорів, а також
дослідженню підстав та порядку притягнення прокурора до дисциплінарної
відповідальності.

У підрозділі 2.1 «Місце дисциплінарної відповідальності прокурорів
серед інших видів юридичної відповідальності прокурорів: адміністративно-
правовий аспект» вказано, що злочини прокурорів характеризуються як
діяння, вчинене на противагу принципам служби із застосуванням службових
повноважень під час виконання службово-трудових обов’язків.

Адміністративна відповідальність прокурорів розглядається через
адміністративний примус в формах запобiжного заходу, мiри
вiдповiдальностi, засобу адмiнiстративно-процесуального забезпечення, що
здiйснюються вiд iменi держави його представниками – посадовими особами
або судом.

Кримінальній відповідальності прокурорів притаманні такі особливості:
а) передбачає застосування за злочини у сфері службової діяльності;
б) передбачає застосування за злочини проти правосуддя; в) передбачається
застосування найсуворіших видів покарання до винних осіб; г) регулюється
нормами Кримінального кодексу України.

Цивільно-правова та матеріальна відповідальність характеризується тим,
що, по-перше, на державу покладається обов’язок з відшкодування шкоди,
завданої особі органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність,
органами дізнання, прокуратурою, та, по-друге, в національному законодавстві
відсутні структурно наповнені норми, які б регулювали питання застосування
матеріальної відповідальності до прокурорів. Притягнення винних осіб до
цивільно-правової відповідальності є покладанням обов’язку на державу у
повному обсязі незалежно від вини осіб, що здійснювали оперативно-
розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду з
відшкодування шкоди, завданої фізичній особі внаслідок її незаконного
засудження чи інших дій, які є незаконними.

Дисциплінарна відповідальність при порушенні службової дисципліни
передбачає накладення стягнень морального, матеріального та організаційного
характеру з метою формування в нього стійкого переконання щодо
недопущення вчинення дисциплінарних проступків в подальшій його
діяльності. Порядок особливого спрямування притягнення до дисциплінарної
відповідальності є однією з важливих гарантій незалежності прокурора.
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Запроваджена в Україні європейська модель здійснення дисциплінарного
провадження щодо прокурора створює необхідні умови для всебічного
неупередженого колегіального розгляду скарг про вчинення прокурором
дисциплінарного проступку.

У підрозділі 2.2 «Специфіка адміністративно-правових основ підстав та
порядку притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності»
обґрунтовано, що підставами притягнення прокурорів до дисциплінарної
відповідальності є: 1) невиконання чи виконання неналежним шляхом
службових обов’язків; 2) необґрунтоване зволікання з розглядом звернення;
3) розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою
прокуророві під час виконання повноважень; 4) порушення порядку
подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру; 5) вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати
сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та
непідкупності органів прокуратури; 6) порушення правил прокурорської етики;
7) порушення правил внутрішнього службового розпорядку; 8) втручання чи
вплив прокурора у випадках чи порядку, не передбачених законодавством, у
службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб чи суддів;
9) публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості.

Зауважено, що основні проблеми співвідношення адміністративної та
дисциплінарної відповідальності прокурорів пов’язані з усвідомленням
суб’єктами притягнення до відповідальності основних понять, що визначають
зміст та відповідно ступінь тяжкості вчинюваного особою проступку чи
правопорушення. В законодавчій базі відсутні правові тлумачення даних
термінів та роз’яснення їх змісту. Врегулювання відношення адміністративної
та дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури та запровадження
чіткого механізму їх застосування можливе лише шляхом розроблення нового
Дисциплінарного статуту прокуратури України.

Підставами адміністративної відповідальності прокурора є: а) нормативна
– передбачає склад адміністративних проступків, систему адміністративних
стягнень; б) фактична – адміністративний проступок; в) процесуальна – акт
компетентного органу про накладення конкретного адміністративного
стягнення за конкретний адміністративний проступок на винну особу.

Порядок притягнення до адміністративної відповідальності прокурора
складається з відповідних дій, а саме: 1) встановлення факту порушення;
2) фіксація цього факту в протоколі; 3) розгляд справи про адміністративне
правопорушення відбувається за місцем його вчинення; 4) винесення постанови
про накладення стягнення або про закриття справи; 5) виконання постанови.

Розділ 3 «Оптимізація адміністративно-правового регулювання
дисциплінарної відповідальності прокурорів» складається із двох підрозділів
та присвячений з’ясуванню проблем адміністративно-правового регулювання
дисциплінарної відповідальності прокурорів і пошуку шляхів їх вирішення, а
також визначенню напрямів запозичення позитивного зарубіжного досвіду
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щодо адміністративно-правового регулювання дисциплінарної відповідальності
прокурорів в національне адміністративне законодавство.

У підрозділі 3.1 «Проблеми адміністративно-правового регулювання
дисциплінарної відповідальності прокурорів в Україні та тенденції його
розвитку» акцентовано увагу на тому, що основною проблемою є відсутність
нового Дисциплінарного статуту прокуратури України. Відзначено, що новий
Дисциплінарний статут прокуратури України повинен складатись із таких
частин: 1) загальні положення; 2) підстави для притягнення прокурора до
дисциплінарної відповідальності; 3) дисциплінарні стягнення; 4) орган, що
здійснює дисциплінарне провадження; 5) дисциплінарне провадження щодо
прокурора; 6) оскарження дисциплінарних стягнень.

Одним зі шляхів вирішення проблеми невизначеності того, у яких
випадках до прокурорів має застосовуватись загальна дисциплінарна
відповідальність, а у яких спеціальна є регламентація у Законі України «Про
прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII чи Дисциплінарному статуті
прокуратури України, у разі його прийняття, норми, згідно якої лише
зазначеними нормативно-правовими актами може бути врегульовано питання
притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності. Орієнтовний зміст
даної норми може бути таким: «Питання, пов’язані із дисциплінарною
відповідальністю прокурора, можуть бути врегульовані лише даним
нормативно-правовим актом, або іншими нормативно-правовими актами за
наявності посилань».

Вирішення проблеми вичерпного характеру підстав притягнення
прокурорів до дисциплінарної відповідальності, вбачається у доповненні
частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII
пунктом 10: «…10) вчинення іншого неналежного виконання службових
обов'язків».

Вказано, що сьогодні вбачається існування напрямів, за якими може
здійснюватись подальший розвиток та розширення підстав для притягнення
прокурора до дисциплінарної відповідальності: 1) неврахування у даному
переліку адміністративних проступків, за вчинення яких для прокурорів
передбачено накладання дисциплінарних санкцій; 2) встановлення у даному
переліку вичерпного характеру підстав притягнення прокурорів до
дисциплінарної відповідальності, що об’єктивно потребує вирішення, із
урахуванням специфіки досліджуваного інституту.

У підрозділі 3.2 «Зарубіжний досвід адміністративно-правового
регулювання дисциплінарної відповідальності прокурорів: шляхи запозичення в
національне адміністративне законодавство» запропоновано запозичити
позитивний досвід Польщі адміністративно-правового регулювання
дисциплінарної відповідальності прокурорів шляхом розширення змісту
частини 1 статті 49 Закону України «Про прокуратуру» і подання її за
наступним змістом: «1. На прокурора можуть бути накладені такі
дисциплінарні стягнення: 1) попередження; 2) догана; 3) пониження в посаді;
4) переведення на іншу посаду; 5) звільнення з посади в органах прокуратури.
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2. Накладення стягнення, передбаченого пунктом 1 частини 1 даної статті тягне
за собою позбавлення можливості щодо кар’єрного просування протягом трьох
років. 3. Накладення стягнення, передбаченого пунктом 3 частини 1 даної статті
тягне за собою неможливість поновлення на попередній посаді протягом трьох
років. 4. Накладення стягнення, передбаченого пунктами 2-4 частини 1 даної
статті позбавляють можливості прокурора на кар’єрне просування прокурора
впродовж п’яти років. 5. Накладення стягнення, передбаченого пунктом 5
частини 1 даної статті тягне неможливість повторного призначення на посаду
прокурора протягом десяти років. 6. Незначний дисциплінарний проступок
може не бути підставою для притягнення до дисциплінарної
відповідальності…».

Запропоновано такі напрями запозичення позитивного досвіду Молдови
адміністративно-правового регулювання дисциплінарної відповідальності
прокурорів у національне адміністративне законодавство: 1) можливість
застосування дисциплінарного провадження як щодо діючих прокурорів, так і
щодо прокурорів, які припинили службові відносини, оскільки окремі із підстав
притягнення до дисциплінарної відповідальності можуть залишатись
актуальними і після звільнення прокурора. Для цього пропонується внести
зміни до статті 43 Закону України «Про прокуратуру» та доповнити її частиною
наступного змісту: «…1. Дисциплінарне провадження може застосовуватися
щодо діючих прокурорів і прокурорів, які припинили службові відносини…»;
2) доповнити статтю 49 Закону України «Про прокуратуру» частиною 6
наступного змісту «… 6. Дисциплінарні стягнення застосовуються щодо діючих
прокурорів». Це відповідно означає, що до колишніх прокурорів, щодо яких
відбувається дисциплінарне провадження, застосовуються адміністративні та, у
виключних випадках, кримінальні санкції.

На основі досвіду Естонії сформовано пропозицію сформулювати зміст
частини 1 статті 43 Закону України «Про прокуратуру» наступним чином: «…1.
Прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у
порядку дисциплінарного провадження з таких підстав: 1) неналежне
виконання службових обов'язків: невиконання чи неналежне виконання
службових обов’язків; необґрунтоване зволікання з розглядом звернення;
розголошення таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою
прокуророві під час виконання повноважень; порушення встановленого
законом порядку подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру; вчинення дій, що порочать звання прокурора і можуть
викликати сумнів у його об’єктивності, неупередженості та незалежності, у
чесності та непідкупності органів прокуратури; систематичне (два і більше
разів протягом одного року) або одноразове грубе порушення правил
прокурорської етики; порушення правил внутрішнього службового розпорядку;
втручання чи будь-який інший вплив прокурора у випадках чи порядку, не
передбачених законодавством, у службову діяльність іншого прокурора,
службових, посадових осіб чи суддів, у тому числі шляхом публічних
висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності, за відсутності при
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цьому ознак адміністративного чи кримінального правопорушення; публічне
висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості; вчинення іншого
неналежного виконання службових обов'язків; 2) вчинення непристойних дій -
протиправного діяння, яке суперечить загальноприйнятим принципам моралі,
дискредитує прокурора чи прокуратуру, незалежно від того, чи було скоєно
діяння при виконанні службових обов'язків чи ні».

ВИСНОВКИ

У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення
наукового завдання, що відобразилось у запропонованих пропозиціях стосовно
оптимізації адміністративно-правового регулювання дисциплінарної
відповідальності прокурорів.

1. Етапами становлення адміністративно-правових основ юридичної
відповідальності прокурора є: входження України до складу Речі Посполитої в
період з 1578 до початку 1722 рр.; з 1722 до 1917 року – період розвитку
правового статуту працівників прокуратури за часів входження України до
складу Російської та Австро-Угорської імперій; розвиток юридичної
відповідальності прокурорів за часів Української Народної Республіки з 1917
по 1922 роки; радянський період розвитку з 1922 по 1991 роки, що поділяється
на два підетапи: (а) з прийняття Постанови ВУЦВК «Про затвердження
Положення про прокурорський нагляд в УРСР» у 1922 році до 1955, в якому
було прийнято Указ Президіуму ВС СРСР від 24.05.1955 року «Про
затвердження Положення про прокурорський нагляд в СРСР»; (б) з 1955 по
1991 рік; розвиток органів прокуратури в період незалежності Української
держави, який розпочався у 1991 році і до прийняття нового Закону України
«Про прокуратуру» у 2014р.; період європеїзації з 2014 р. і дотепер.

2. Адміністративно-правові засади дисциплінарної відповідальності
прокурорів – це норми адміністративного права, у змісті яких закріплені
вихідні, головні параметри обов’язку прокурора зазнати дисциплінарних
стягнень, як реакцію держави на їх діяння, що проявляються в недотриманні
встановлених законодавством про прокуратуру заборон, невиконанні
встановлених законом обов’язків, нанесенні шкоди або завданні збитків у
процесі виконання службово-трудових обов’язків (дисциплінарних проступків).

3. Ознаками адміністративно-правових засад дисциплінарної
відповідальності прокурорів в Україні є наступні: 1) за їх допомогою відносини
між прокурорами та державою набувають певної правової форми, тобто в
юридичних нормах держава вказує прокурорам міру можливої та належної
поведінки під час виконання службових обов’язків; 2) мають конкретний
характер, оскільки завжди пов'язані із реальним порушенням прокурором
службової дисципліни; 3) мають цілеспрямований характер, оскільки
спрямовані на забезпечення виконання прокурором обов’язку зазнати
дисциплінарних стягнень, як реакцію держави на їх діяння, що проявляються в
недотриманні встановлених законодавством про прокуратуру заборон,
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невиконанні встановлених законом обов’язків, нанесенні шкоди або завданні
збитків у процесі виконання службово-трудових обов’язків; 4) реалізовуються
за допомогою нормативних, категоріальних, інституційних та процесуальних
елементів, які забезпечують їх ефективність та реальне функціонування;
5) гарантують доведення норм права, передусім Закону України «Про
прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII, Кодексу професійної етики та
поведінки працівників прокуратури та Кодексу України про адміністративні
правопорушення, до їх виконання.

4. Кримінальній відповідальності прокурорів притаманні такі
особливості: а) передбачає застосування за злочини у сфері службової
діяльності; б) передбачає застосування за злочини проти правосуддя;
в) передбачається застосування найсуворіших видів покарання до винних осіб;
г) регулюється нормами Кримінального кодексу України.

Особливостями адміністративної відповідальності прокурорів є: порядок
спеціального характеру притягнення до адміністративної відповідальності;
обмежений перелік фактичних підстав притягнення до адміністративної
відповідальності; неможливість застосування до прокурорів громадських та
виправних робіт і адміністративного арешту як видів покарань.

Особливостями цивільно-правової відповідальності прокурорів є: на
державу покладається обов’язок з відшкодування шкоди, завданої особі
органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органами
дізнання, прокуратурою; в національному законодавстві відсутні структурно
наповнені норми, які б регулювали питання застосування матеріальної
відповідальності до прокурорів.

Дисциплінарній відповідальності прокурорів притаманні такі
особливості: розглядається як окремий вид дисциплінарної відповідальності
державних службовців; має спеціальний характер, що зумовлена
особливостями правового статусу прокурорів і правового регулювання
проходження служби в органах прокуратури; передбачає дисциплінарні
стягнення, яким можуть піддаватись прокурори; кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія прокурорів розглядає скарги, в яких містяться відомості про вчинення
прокурором дисциплінарного проступку.

5. Порядок притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності:
а) наявність фактів та звернення зі скаргою, в якій містяться відомості про
вчинення прокурором дисциплінарного проступку до Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії; б) відкриття дисциплінарного провадження та
проведення перевірки скарги; в) перевірка відомостей про наявність підстав для
притягнення прокурора до дисциплінарної не може перевищувати двох місяців
із дня реєстрації скарги (заяви), цей строк може бути продовжений, але не
більше чим на місяць; г) перегляд висновку про наявність чи відсутність
дисциплінарного проступку прокурора; д) рішення Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії прокурорів у дисциплінарному провадженні стосовно
прокурора; е) оскарження рішення, прийнятого за результатами
дисциплінарного провадження. Даний порядок закріплений в положеннях
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статей Закону України «Про прокуратуру» та систематично розкриває процес
притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності.

6. Проблеми адміністративно-правового регулювання дисциплінарної
відповідальності прокурорів стосуються передусім відсутності належних
механізмів заміни адміністративної відповідальності на дисциплінарну. Дана
проблема по суті є наймасштабнішою, оскільки саме існування
адміністративно-правового регулювання дисциплінарної відповідальності
прокурорів в Україні є доволі проблемним. Інші проблеми пов’язані із
недосконалістю форми законодавства про дисциплінарну відповідальність
прокурорів, проте у даному контексті наголошено, що шляхом прийняття
Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 № 1697-VII законодавець
вирішив переважну більшість існуючих на даний момент проблем, і в цілому
досліджуваний інститут характеризується доволі високим рівнем
адміністративно-правового врегулювання.

7. Адміністративно-правова складова регулювання дисциплінарної
відповідальності прокурорів у Польщі характеризується наступними ознаками:
1) підставою адміністративної відповідальності переважно є проступки,
передбачені не нормами адміністративного права, а трудового;
2) адміністративна відповідальність полягає в застосуванні до винних таких
стягнень - попередження; догана; пониження в посаді; переведення на іншу
посаду; звільнення з посади в органах прокуратури; 3) право притягати до
адміністративної відповідальності належить Дисциплінарному суду; 4) існує
особливий порядок притягнення до адміністративної відповідальності

Адміністративно-правова складова регулювання дисциплінарної
відповідальності прокурорів у Республіці Молдова характеризується
наступними ознаками: 1) підставою адміністративної відповідальності
переважно є  проступки, передбачені як нормами адміністративного права (за
непідкупність), так і трудового; 2) дисциплінарне провадження може
застосовуватися щодо діючих прокурорів і прокурорів, які припинили службові
відносини, проте до останніх не застосовуються дисциплінарні санкції, а
адміністративні; 3) адміністративна відповідальність полягає в застосуванні до
винних таких стягнень – зауваження, догана, зниження заробітної плати,
пониження у посаді, звільнення з посади прокурора; 4) право притягати до
адміністративної відповідальності належить спеціальному органу – Колегії з
дисципліни і етики Вищої ради прокурорів; 5) існує особливий порядок
притягнення до адміністративної відповідальності, в цілому подібного до
вітчизняного.

Адміністративно-правова складова регулювання дисциплінарної
відповідальності прокурорів у Естонській Республіці характеризується
наступними ознаками: 1) підставою адміністративної відповідальності є
проступки, вчинені як при виконанні службових обов'язків, так і у побуті, тобто
передбачені як нормами адміністративного права, так і трудового;
2) адміністративна відповідальність полягає в застосуванні до винних таких
стягнень – догана, скорочення заробітної плати до 30 відсотків на строк до
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одного року, звільнення зі служби; 3) відсутній спеціальний орган, наділений
правом притягати до дисциплінарної відповідальності; 4) порядок притягнення
до дисциплінарної відповідальності, в цілому є регламентованим менш вдалим
чином, аніж вітчизняний.
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АНОТАЦІЯ

Манькут А.Ю. Адміністративно-правові засади дисциплінарної
відповідальності прокурорів в Україні. – На правах рукопису.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право;
інформаційне право.  ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління
персоналом» Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018.

Дисертацію присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу
проблематики адміністративно-правових засад дисциплінарної відповідальності
прокурорів. У роботі визначено етапізацію розвитку адміністративно-правових
засад юридичної відповідальності прокурорів на території сучасної України,
розкрито зміст етапів. З’ясовано поняття адміністративно-правових засад
дисциплінарної відповідальності прокурорів, охарактеризовано його ознаки.

Досліджено адміністративно-правовий аспект місця дисциплінарної
відповідальності прокурорів серед інших видів юридичної відповідальності
прокурорів. Проаналізовано специфіку адміністративно-правових основ підстав
та порядку притягнення прокурора до відповідальності.

Виокремлено проблеми адміністративно-правового регулювання
дисциплінарної відповідальності прокурорів. Виявлено тенденції розвитку
адміністративно-правового регулювання дисциплінарної відповідальності
прокурорів. Розглянуто позитивний зарубіжний досвід адміністративно-
правового регулювання дисциплінарної відповідальності прокурорів і
сформульовано напрями його запозичення в національне адміністративне
законодавство.

Ключові слова: адміністративно-правові основи, адміністративне
законодавство, адміністративно-правове регулювання, дисциплінарна
відповідальність, прокурор, прокуратура, адміністративна відповідальність.
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Манькут А.Ю. Административно-правовые основы
дисциплинарной ответственности прокуроров в Украине. – На правах
рукописи.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое
право; информационное право. – ЧАО «ВУЗ «Межрегиональная Академия
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управления персоналом» Министерства образования и науки Украины. – Киев,
2018.

Диссертация посвящена комплексному и обстоятельному анализу
проблематики административно-правовых основ дисциплинарной
ответственности прокуроров. В работе определено етапизацию развития
административно-правовых основ юридической ответственности прокуроров
на территории современной Украины, раскрыто содержание каждого из
етапов. Выяснено понятие административно-правовых основ дисциплинарной
ответственности прокуроров, охарактеризованы его признаки.

Констатировано, что административно-правовые основы
дисциплинарной ответственности прокуроров – это нормы административного
права, в содержании которых закреплены выходные, основные параметры
обязанности прокурора испытать дисциплинарных взысканий, как реакцию
государства на их деяния, которые проявляются в несоблюдении
установленных законодательством о прокуратуре запретов, невыполнении
установленных законом обязанностей, нанесении вреда или нанесении ущерба
в процессе выполнения служебно-трудовых обязанностей (дисциплинарных
проступков).

Замечено, что основные проблемы соотношения административной и
дисциплинарной ответственности прокуроров, связанные с осознанием
субъектами привлечения к ответственности основных понятий, определяющих
содержание и соответственно степень тяжести совершенного лицом проступка
или правонарушения. В законодательной базе отсутствуют правовые
толкования данных терминов и разъяснения их содержания. Урегулирование
отношения административной и дисциплинарной ответственности работников
прокуратуры и внедрение четкого механизма их применения возможно только
путем разработки нового Дисциплинарного устава прокуратуры Украины.

Исследовано административно-правовой аспект места дисциплинарной
ответственности прокуроров среди других видов юридической
ответственности прокуроров. Проанализирована специфика административно-
правовых основ оснований и порядка привлечения прокурора к
дисциплинарной ответственности.

Сделан вывод, что европейская модель дисциплинарной
ответственности прокуроров получила выражение в осуществлении
дисциплинарного производства в отношении прокурора и наложении
дисциплинарных взысканий не руководителем прокуратуры единолично, а
независимыми специализированными органами с соблюдением
законодательно закрепленной процедуры дисциплинарного производства –
Квалификационно-дисциплинарной комиссией прокуроров. Такой подход
позволяет обеспечить более всесторонний и объективный коллегиальный
рассмотрения жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка.

Выделены проблемы административно-правового регулирования
дисциплинарной ответственности прокуроров. Выявлены тенденции развития
административно-правового регулирования дисциплинарной ответственности



20

прокуроров. Рассмотрено положительный зарубежный опыт
административно-правового регулирования дисциплинарной ответственности
прокуроров и сформулировано направления его заимствования в
национальное административное законодательство.

Ключевые слова: административно-правовые основы, административное
законодательство, административно-правовое регулирование, дисциплинарная
ответственность, прокурор, прокуратура, административная ответственность.

ANNOTATION

Mankut A.Yu. The administrative and legal foundations of disciplinary
liability of prosecutors in Ukraine. – The manuscript.

The dissertation for the degree of the candidate of legal sciences, speciality
12.00.07 – administrative law and process; financial law; information law. – PJSC
"Higher Educational Institution "Interregional Academy of Personnel Management"
of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018.

The dissertation is devoted to the complex and thorough analysis of the problems
of the administrative and legal principles of disciplinary liability of prosecutors. The
paper identifies the phase-out of the administrative and legal foundations of legal
responsibility of prosecutors in the territory of modern Ukraine, their content is
disclosed. The concept of administrative and legal principles of disciplinary
responsibility of prosecutors is clarified, his features are characterized.

The administrative-legal aspect of the place of disciplinary responsibility of
prosecutors among other types of legal responsibility of prosecutors is explored. The
specifics of the administrative and legal foundations of the grounds and procedure for
bringing the prosecutor to justice are analyzed.

The problems of administrative and legal regulation of disciplinary liability of
prosecutors are outlined. The tendencies of development of administrative-legal
regulation of the disciplinary responsibility of prosecutors are revealed. Considered the
positive foreign experience of administrative-legal regulation of disciplinary liability of
prosecutors and formulated directions of its borrowing in the national administrative
legislation.

Keywords: administrative and legal foundations, administrative legislation,
administrative-legal regulation, disciplinary liability, prosecutor, prosecutor's office,
administrative responsibility.



Наклад 100. Папір офсетний. Ум.-др. арк. 0,9.
Підписано до друку 30.05.2018. Замовлення 523.

Надруковано в «МП Леся».
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру

суб’єктів видавничої справи серія ДК № 892 від 08.04.2002.

«МП Леся»
03148, Київ, а/с 115.

Тел./факс: (066) 60-50-199, (068) 126-49-26
E-mail: lesya3000@ukr.net


